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Abstract
The Role of High School Administration in Gaza Governmental
in Minimizing Cultural Estrangement Among Students and
ways of Overcoming it
By:
Lubna Abdul Hadi Muhammad Lafi
Supervisors:
Prof. Amer Yousef Al-Khateeb
Dr. Essam Hassan Al-Louh
This study aims to identify the role of the secondary school
administration in Gaza governorates in minimizing cultural estrangement
among secondary school students and determining the effects of the following
variables (gender, academic specialization of teacher, qualification, number of
training courses for teachers, years of experience and educational area) on the
estimates of the study sample to identify ways to overcome this phenomenon.
The researcher adopted the analytical descriptive approach. The questionnaire
was adopted as a tool for study and interviewing educational supervisors. The
researcher applied the questionnaire to a sample of (544) secondary school
teachers who were selected by stratified random sampling.
Key findings:
- The total degree of the role of secondary school administration in
reducing the phenomenon of cultural estrangement among the students
from the point of view of the study sample obtained a relative weight of
72.53%. The questionnaire dimensions are in top-bottom order as
follows: The role of secondary school administration in reducing the
phenomenon of cultural estrangement through school activities 75.61%,
the school administration role through community 73.09%, the school
administration role through curriculum 70.86% and the school
administration role through teacher 70.55%.
- There are no statistically significant differences due to qualification,
number of training courses, years of experience, gender and educational
area variables. There are statistically significant differences attributed
to academic specialization of the teacher (scientific or art) in favor of
the art specialization for the dimensions of the role of school


ح

administration in reducing cultural estrangement through the teacher
and the school curriculum. There are also statistically significance
differences attributed to the gender variable (male, female) in favor of
males relating to the role of administration in reducing cultural
estrangement through the teacher, and in favor of females relating to
the role of the administration in reducing cultural estrangement through
school activities.
Key recommendations:
- Training and qualifying teachers to overcome cultural estrangement.
- Promoting the role of educational and educational media institutions to
face the threat of cultural estrangement.
- Developing school curricula to promote the students cultural identity.

- Implementing the school administration of educational programs aimed
at spreading awareness and promote the positive behaviors of students
and negative behaviors with the aim of strengthening and strengthening
their personality to reduce the risk of cultural alienation through the
extension unit in the school.
- Continuous and effective communication between the school and
parents to protect students and protect them from the tools of cultural
alienation and intellectual deviation and bad companions.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

أوال  :المقدمة -:

يز ز عال نا زززا ا عاصز ز فز ززم أ ز ز مأ افزززال ه بالز ز
ها اغيز ا

ا اززم ززل ي ز

ها ع في ا اعيث ها ام اؤث فم بال
ه ززعاف ة لززلت ا ااززهل

أال

ز ا ززلله ا

ا ا ه هأي ز ها عل ي ز

اياة ا أا ع اإل ا م.

ا ز يع ززعم اإل ززا ا عاص ز يهاأززال اا ز

ها هأززعا م ززا ه ززعال فززم اا ز
ااهل

أالاز ززال ا ععيزززع ز ز ا

لعززا ل م ت ز علا صززه ا ا ا اا ي ز ايأ ز لاوززه ا

ز ززاأعا

ززا

ز ا اصززع ا ب ززم

م ززال ززا ي ز ات م ززال ا يززال هيغ ز ه ن لززال ز

افه اعهع ع اال نلى ا ابي ها اصه (.هوف )1 :2012 ،
ز مز

هع

لزلت ا اغيز ا

ا ايزاة ه عا زا هأها زا ها ازم صزاا ا ا اازع

ا زؤث ة فزم أزال

فم ا فا ة ا بي ة ا أا ا ث افم ا ع م.
فث افز ا أا ززع هلهيازال ا ث افيز أز

يززا ا عه ز (ا هو يز ) ه ززياعاال ل م ززال لززه ا هنززا

ز

ا أغ افزم هالأا ززانم هال اصززاع ها يا ززم ا زل ااع ززي فيززال ث افز
هل ي غم م يف ل
م

لك ا

ه ة م ا عه ابل ا ث اف ا هو ي ز لزم ا زانع نلزى ل زك ازى

ا م اايو ا اياة ا ث افي ها

ال ا ث افم ي اب ا ا اي ( .ب ي ا )120 :2001 ،

هاإل ززا ا ع ززم ه ن ز ز
ا ث افم ،همي ا
ها ابل ز

أا زع ززا فاصز ة ث افز هو يز

ا ززيال ص ززفاا

اص ززع

تز ز

ها ززع هن ي ز ز

زل اأا انيز ه يا زي  ،ثزل زا زن م مصزا ا فزم ا فاز ة ا بيز ة ا اتزهي

ها أ ززهع ا ززل

ززا

ز ز ا از ز ان
ها زهع

ايأ ز ال ززاع ا ا ززل اززاه م ي ززا ع ا يززا ا ث ززافم هالأا ززانم

ل ا ا ب مغ ا زال هملعافزال هاا زع
انعت نلى ل ك ثه ة الاصزال

زي اال ا ث افيز  ،ه زع أزة ال زاع ا فزم اا يز ملعافزال ها زل

ا اعيثز ها اتزا ا ف زافيا  .ه ز ل زا ي

2

زا ا زه م زال زع ازعن

ا

فم ها ع اإل ا ا ع م

م للا ا ا ز

مه ا افاز

ب و يع ا ث اف ا غا ي

زان نز هأزهع ا زا اي

ا ا ل ال ز افزه

بالفازي

عزا ،ا زا ة تز ي

ها ا ة غ ي هافعة الة نلي ا اف مت ا ا ه هال لا هاايو ا ااو
ه لا ف ع م ل للا ا ا

عه م ي ي ز

ز ه زاف اإلنز ل

فززم ا أيززع ها ززع ززال ززل يااال هاغا ز ب م ث ز اي ززا

ززعى ي اتززع ها ززع رب ز عه ها عززال ا صززلم فززابالو نليززال ا اا ز
ي يز

ا لز

زا أزله عي ز

ى اع ي فم اإلا اس الغا اب ها ص ا ( .ا ل م)11 :1995 ،

ه زع اغا ز ب ال ززا ا ع ززم اي ززا مغ ز

ززي ا ها ززع ا اززم يث ز

زاع ها زه أم م

ا ا ز هن ز نلززى ا أا ززع م

في زا لااززال ،ززع صززا اززاف ا ا وززاف ا ا زا يا ز

ز تززأ ة ززى تززأ ة

ززي ا تززأ م ث ززا ت مالززى ها اي ز ة في ززا ززي م يا ززك ا ف ز ع ا صززا مه ا اعاث ز

ها اأعيع ( .ي ه )1 : 2009 ،
فا ث افز ز اا ززيث م ا ز زا ززيف ل ا ززي ا ها
فا يزا ا ازم اع

ز ا ا زع ا ا ا الف يه يز مه ا زاه ا وعزال هم ززاو الااز ال مه ا ليا ز هم زاو ا ززلهك

فززم ا عا ل ز ززي ا ف ز اع اعا ز
ا ا ز ززا ز ززل ك اإلن ز ززا
ها عا زعا

ز ز ه ا ا في زززم ز ز ع ا زززا همغ ززا م ه صز ززا ،

ز ا عها ز ا ززؤث ة نلززى ا ث اف ز ا ه ززهني م ا ززه ا اززم يززال
ه ز ززا ي ز ز ا و ز ززا ز ز نز ززاعا

ز ه اإلن زم هفزم ا أزا

ز ه ا ززايعا ا ث افيززا هاززؤث

تز

بززا

نلززى

ا وفا ها ت اب( .ب ي ا )123 :2001 ،
هلززلا اأع ز ا ثي ز

اا

ا ز ززا

زا ل تزك فيزال م ل زاك م تزو اناياعيز ا ز فزم ا

الأا ززانم هال اصززاع ها يا ززم ها ث ززافم يززال
ا أيا

ي از ززؤث نلز ززى ا ز ززيل ها ز ززعهافع

ز م اف ززا يف ز ه هي ززل ه

ثز ا غز ب

ززا ززع يأعل ززل يعززا ه

ز

الغا اب ا ث افم ( ل ه )37 :2003 ،
ززا ياولززب ز ا أا ززع ه ؤ ززااال هاأ ز

ززال ة الغاز اب ا ث ززافم ن ززع ا اتززفي

م افززال ها ززايا ل ها افززا نلززى ناعااززال ه ي ززال ها ا يززعت ه عا ززعا
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ا يز

مف ز اعت ه انززاة ا اعاث ز ها صززا .

هاع ززع ا ع ز ز

ؤ ز ز اأا انيز ز ا هيز ز

ا اعيث ها ام ا انع نلى ال ي ااأا

ز ز ا ززهل ززعه

ز بز

نزعاع ا فز ع ي زه

ززا

ز

ها ا فيززل ا اتز

زه

هاو زا صزا اا أا عزال

ه ز ا ا هيز ها اعلي يز ا ا ثلز فززم ا ززالن ها تززو ا ع ززي هاإلتز ا

ها ابوزيو ها اا عز ها ا ززهيل ا
ا ع

ؤ ززا

ا أا ع ا ا هي ها اعلي ي ها ث افي ها عى ى اا يز

ا ت اب أ ز يا هن لياه ف زيا هث افيزا هاأا انيزا ز مأز
ا

ز ز ملز زل معها

ا أا ع ززا

ز اإلعا ة ا ع ززي ا اعززاه

ا ا ززه
ززعي

ززي

ها عل ي ها تعي ا ا هيي .
هاعززع اإلعا ة ا ع ززي أز ا ز اإلعا ة ا ا هيز ا اعلي يز ا عا ز ها ززعى تز

ا تز

ا اززم اهاأ ززا از

ااولزب عزا

ه عله زا

ززلي ا .ف ززم نلززل هفز ها از ال يب يززا
ززا ااولزب

نل يز ه يز ع ي ز

زا ا

ا

فعززا

ز  ،نلززل

عا يز ها هيز

از

ا ززاا ا
اوزه ة ( .ز ا ،

)3 :2009
ييام ا ا ايب ا ثا م عع ا

هعه ا ع

ا ززهل ززال عا ة ا ع ز ا ثا هيز
ا ث افي ها عها

ها ا ا

ز م تززو

ة فزم ا يز ها تزف ا أيزا ا تزف

اف ز ل ززال ا اعلي ززم ثز اإللانز ا ع ززي ها تززو

ا عي ي ها هو ي ها ا

(ا بويب.)47 :2010 ،

ه ل ك هأب نلزى اإلعا ة ا ع زي م ا زهل هاأ ز
ت

ها ة عى ول ا ثا هي هل ك

ه اا ع عض
بصزاف

ت

ه زا يعصز

ا وا ا
زل ز اغيز ا

ا

ب

زال ة الغاز اب ا ث زافم ها ازم ا ز

ا ااث هن ل ا

عل

ول

ال ثا هيز

ا له ي ها ع ا زي  .ه زل ك زا يا لزال ول ز لزلت ا الز

ز

ف زي هاأا انيز هث افيز فزم لزلت ا الز  .ايزن ا الز

يصز ة فصز ا نز لاازال غا زا فزم ث افازال ،ل يعز
ا ززهلل ه ز

زلي

ه زا

يز

يهاأززال ا تز

فيعزي

فززم نزا ل ز

ز ا بيززا يص ز عال لااززال ززا لا زا ز ها عززال مه نززاأ ا ن ز ال ف ززاك ززال ف ز ا يأززع
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زززى ا ززيال يا زززا ى نليزززال ه ز ززع ل زززك زززع ي ز زعى زززى ا عصز ز

ب أ ز زا ل م ي ز ز

هخ ا تبصي ايأ ا ااهل

ا صو ع فيص ة
ه ز ل ززا تززي
فز ززم هاأ ز ز
ااف ا

ززى

ا ااأز ززعى ا ااثز

ا ث افي ها ا ي ا ف عي ا ول .
ز ه ة ا اع ز

ز ززال ة الغا ز ز اب ا ث ز ززافم ز ززعى ول ا ز ززا ه ز ز

غ ة ا ب نلزل ا ااثز  ،ه زع

بصهصي فم ا أي

هنليال ي

نلززى عه عا ة ا ع ز ا ثا هيز

ا اغلز ززب نلي ز ززا ه ز ززا ا ع ا ز ز ا ه

ا ااثز نلزى ا الز ا ثا هيز

ا ول ز ا زهانيي ا ث فزي ا زاع ي نلزى اا ز ا

ا ث افز ها ا ززا ة اإل ز ي ه ززا
فم للا ا

ز

ا

يز ز

زا زلت ا الز

ز

زفه ي ها افزا نلزى

الز ا ززع ل الز ا أا عيز هيأززب ااصززي ن ززه ول ا ززا فززم
ا ياف

الغا اب ا ث افم هااعيا

ا عص

ااعيع ت ل ا ع ا

فم ا اا م.

ع صلا ا ف ع ها أا ع.

ثانيا  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها -:
اااعع ت ل ا ع ا

فم ا ؤا ا فيس ا اا م :

" ما دور إدارة المدرسة الثانوية بمحافظات غزة في الحد من ظاهرة االغتراب الثقاافي لادط طلبتهاا
وما سبل التغلب عليها ؟ "
هياف

ا ؤا ا فيس ا

فل ا ف ني ا اا ي :

 -1زا ع أز ا زعي مفز اع ني ز ا ع ا ز
فم ا اع

ال ة الغا اب ا ث افم عى ول ا ا ؟

 -2ل اهأع ف ه لا
ا اأا ا

ز

عل زم ا الز ا ثا هيز زعه عا ة ا ع ز ا ثا هيز

مف اع ا عي

عل

اصافي ن ع

عه عا ة ا ع

اهى ا عل ( )0.05 ≤ αي
ا ثا هي

ااف ا

الغا اب ا ث افم عى ول ا ا اع ى اغي (ا أ س ،ا ابص
ا عل م ،نعع ا عه ا

ا اع ي ي ل علل،

ها
5

غ ة فم ا اع

اه وا
ال ة

ا اعي م ل علل ،ا ؤل

ا بع  ،ا و ا اعلي ي ) ؟

ا اغلززب نلزى زال ة الغاز اب ا ث زافم ززعى ول ز ا زعا س ا ثا هيز

 -3زا ز
هأ

ااف زا

غز ة

ا اعة ا ا هيي ؟

ثالثا  :أهداف الدراسة -:
ا اا ي

ا عى ا ع ا

ى اا ي ا لعا

ا اا ي :

 -1ا اع

ى عه عا ة ا ع

 - 2ا اع ز

ززى ع أز ا ززعي مفز اع ني ز ا ع ا ز

ا ثا هي فم ا اع

ا ثا هي فم ا اع

عل ززم ا الز ا ثا هيز زعه عا ة ا ع ز

ز

ال ة الغا اب ا ث افم عى ول ا ا.

 -3يا عه عا ة ا ع
عه

ال ة الغا اب ا ث افم عى ول ا ا .

ا ثا هي فزم ا ازع ز

زال ة الغاز اب ا ث زافم زعى ول ا زا ز بز

 :ا علل ،ها تو ا ع ي  ،ها أا ع ا الم ،ها
نز عل ز ا فز ه

 -4ا تز

ااف ززا
ا ابص ز ز

ززي

غ ز ة فززم ا اززع ز

اه ززوا

ا ززاأا ا

اج ا ع ا م.

مفز اع ا عي ز ززعه عا ة ا ع ز ا ثا هيز

ززال ة الغا ز اب ا ث ززافم ززعى ول ا ززا ا عززا اغي ز ا

(ا أ ز س،

ا اع ي ي ز ز  ،ز ز ها

ا بع ز ز ،

ا ز ززاعي م ل علز ززل ،ا ؤل ز ز ا عل ز ززم ،نز ززعع ا ز ززعه ا

ا و ا اعلي ي ).
 -5يز ززا

عز ززض ا ز ز

ااف ا

غة

لاغلز ززب نلز ززى ز ززال ة الغا ز ز اب ا ث ز ززافم ز ززعى ول ز ز ا ز ززعا س ا ثا هي ز ز
هأ

ا اعة ا ا هيي .
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رابعا  :أهمية الدراسة -:
ا

في ا يلم :

مل ي ا ع ا

 -1ه م الغا اب ا ث افم
فم ا ه

ملزل ا ه زهنا

ا اا م.

 -2اززيام ف زم نص ز ا عه ز هال فاززاي ا ث ززافم
ا ث افي لف ع ه
 -3ا ز ز

ثل ل أا ع

مل ي ز ز ا ع ا ز ز

ااف ا
 -4اأ

ا ف يز ها ا هيز ا ازم يأز

زز

غ ة ا ام اا اه

للت ا ع ا

ززا ز

ه ز ززا ا ع ا ز ز ا ه ز ززى فز ززم ا ها ز ززع ا فل ز ززوي م هبصهصز ززا فز ززم
ال ة الغا اب ا ث افم ن ع ول ا ثا هي ا ب نلل ا ااث .

نلى ول ا ال ا ثا هي

ها ف ا ها عاعا

ها عا عا
 -5ال ززم ا

ز اززعاب ا ث افززا

ها عيززع ا هي ز

.

ا فز ز ع ف ززم ل ززلت ا الز ز ا ززي ث افا ززال ا ا ز ز

ا

ا ازعين ن زا

ا اا

ا زلت ا ففز ا ع يز
زز

ز مل يز  ،ايزن ي زعم

ايو ززال ،فيع ززا م ز ز صز ز ا ا ززيل

.

ززه نل ززى عه أعي ززع ززرعا ة ا ع ززي ف ززم ز ز ا ا ززعل ا عل ززم ا ا ززا

هن ززا ل

يا .

 -6ززع ا ززانع اززافن ا ع ا ز فززم اا ززي م ززا يب عا ة ا ع زز ا ثا هيزز ا ا ع ز فززم هاأ زز
ااعيا

الغا اب ا ث افم ها ا لي

 -7ززع ي ززافيع ز ز
ا ه ه

ال ت ع اإل ا

ا ززافن ا ع ا ز ز ول ز ز ا ع ا ززا
مل ي فم ا ه

ا اا م.
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ي ا ول .

ا علي ززا ف ززم أز ز ا م ا ززان ا يليز ز

ززا ززلا

خامسا  :مصطلحات الدراسة -:
الااادور  :أ هن ز

ز ا تززو مه ا و ز ا ززله ي ا اززم اا ز

هيا اب نلى للت ا عها

اي اا ؤ

لهك ا ف ع فزم ا ها ز

وتعرفه الباحثة إجرائيا بأناه  :زا ياه زع ز
غ ز ة ز مأ ز ا اززع ز

ا زا

ه زله يا

ا ااا ز فززم اف ز ا أززال

عا ة ا ع ز ا ثا هيز

اف ز ا زها ع

ا ع ززي ها ززاث ا

ززع ا ززابعال اف ز ا ه ززاف ا اعيث ز فززم الاصززا ها اهاص ز ها ا يززا

مأ اا ي ا لعا

ا ع ي ي

هتعرفهااا الباحثااة اجرائيااا بأنهااا ا يف ز ا

ا ع

ااف زا

مأ ل ك.

اإلدارة المدرسااية  :لززم ن لي ز ا ززي هاهأيززال ا أ ززهع ها ب ز ا

ا أ زع لاززع ز

زم)95 : 2001 ،

ززال ة الغا ز اب ا ث ززافم ززعى ول ززا ل .هي ززاس ل ززك ا ع أ ز ا اززم ياص ز

نلي ا ا فاهصي نلى ال ا ا ا ام منعا ا ا ااث

ا اعيث

ززا لززه اه ززع فززم ها ز
ا بالفز ( .

عي ز

أ ع ها لف ه

ززؤه ن ز

( .ا غا ه تها )36: 2009 ،

ززي هفانليز ا ع ليز ا ا هي ز ها اززم ا ززل

ززال ة الغا ز اب ا ث ززافم ززلى ول ز ا ثا هي ز

ااف ززا

غ ز ة ها ه ز

ز

ز
ززعي

ه اف ال ها تع ا ا ه ها عل ي .

المدرسااة الثانوياااة  :اع ز
ا ززل ا صزززفه

ه ا ة ا ا ي ز ها اعلززيل ا فل ززوي ي ا ززعا س ا ثا هي ز ي ززا ا ززعا س ا اززم

ا عاتز ز  ،ها ازززاع نتز ز  ،ها ث ززا م نتز ز  ،ه زززع مصز ز ا

ا صزززفه

ا ه ا ث ززا ه

(ا اززاع نتزز ) ،ها ثززا م ا ثززا ه (ا ث ززم نتز ز ) صززه ة نلززى ا الزز ا ثا هيزز  ،نلززى انا ززا م
اص

ا عات اا ع ل ال ا

هاع ف ا ا ااث ي ا ا ؤ

ا ي ا عليا ( .ه ا ة ا ا ي ها اعليل ا فل وي ي 1996 ،ل).
ا اعلي ي ا ام ا ل ول ا صز

 :ا علهل اإل ا ي (ا ع م ها ت نم) ها عل م ،ه اه و من ا لل

ا ازاع نتز ها ثزا م نتز
 15ى 18

ف نيزال

.

دور إدارة المدرس اة الثانويااة  :وتعرفااه الباحثااة إجرائيااا بأنااه  :أ ز ا أ ززهع ا اززم ي ززل ا ا عززا له
ا ع ز ا ثا هيز

ااف ززا

غز ة ز بز

افعيز ا عل ززي ها تزو ا ع ززي ها أا ززع ا الززم
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ها

ززال ة الغاز ز اب ا ث ززافم ززعى ول ز ز ا الز ز ا ثا هيز ز  .هي ززاس ل ززك

ززاج ا ع ززم لا ززع ز ز

ا ع أ ا ام ياص نلي ا ا فاهصي نلى ال ا ا ا ام منعا ا ا ااث

مأ ل ك.

االغتااااراب الثقااااافي  :ن ف ززال (بتز ز  )1994 ،ت ززعه م ززا ا أا ززع ززي ل يعيت ززه هياي ززه
ا ل يتع لل هفم من ا

عاا

ه ا ا

ل ياهاعه

ها أعيا

ا ا ا ي ا اعيث (بت .)65 : 1994 ،

وقد عرفته الباحثة إجرائياا بأناه :ال فصزا ها ع ز ها صز ا
غ ة ن ث اف ا أا زع في زا يا لزال ا ول ز
غهف

ز نزاعا

ززيل

فه ل ي ل فصله ن للت ا زيل

زعى ول ز ا الز ا ثا هيز

همنز ا

ااف زا

ها ا يزع ه فزاليل ه زا يازيث ه

زال ز

ه يل هم او له ي ل اا تى ع ا اث ل ا ث افم.

محافظات غزة  :ه ع ن فا زا ه ا ة ا ابوزيو ها اعزاه ا زعه م ا فل زوي ي (1997ل) ي زا  :أز
ا ز

ا ززاالم ها لززت

عا يا ى ب
با يه س – ااف

ز

ززااا ا ( 365ززل  ،)2ه ززع يززال ا ززلو ا فل ززوي ي اززل ا ززيل وززا غ ز ة

ااف ا

ا ت ا – ااف ز غز ة – ااف ز ا ه زوى – ااف ز

لم  ( :ااف

فة) (ه ا ة ا ابويو ها اعاه ا عه م ا فل وي ي .)14 : 1997 ،

سادسا  :حدود الدراسة -:
ا ع ا ز نلززى عه عا ة ا ع ز ا ثا هي ز فززم ا اززع ز

 -1حاااد المو اااو  :ا اص ز

الغا اب ا ث افم عى ول ا ثا هي ه
 -2الحااد البشاار  :ا اصز
ا ا هيي

 -3الحاااد المؤسسااااتي  :ا اص ز
ا ا ه هاإلعا ا

ا ا هي

 -4الحد المكاني  :ا اص
 -5الحد الزمني  :و

ا اغلب نلي ا.

ا ع ا ز نلززى ني ز

ت في ا هيي هاعا ا

ززال ة

عل ززم ا الز  ،هني ز مبز ى ز ا ززاعة

ز

ا هي .

ا ع ا ز نلززى ا ززعا س ا ثا هي ز ا ا ه يزز  ،ه ززل اإلتزز ا
عي ام فة هبا يه س.

اعا
اعا

نلى ااف ا
ب

ا فص ا ثا م
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غ ة.
ا عال ا ع ا م 2016 -2015ل.
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المبحث الثاني  :المرحلة الثانوية
المبحث الثالث  :االغتراب الثقافي

الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة

المبحث األول
اإلدارة المدرسية
أوال  :مفهوم اإلدارة المدرسية .
ثانيا  :أهداف اإلدارة المدرسية .
ثالثا  :أهمية اإلدارة المدرسية .
رابعا  :وظيفة اإلدارة المدرسية .
خامسا  :مبادئ اإلدارة المدرسية .
سادسا  :خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة .
سابعا  :أنماط اإلدارة المدرسية .
ثامنا  :دور اإلدارة المدرسة في تحقيق األمن الفكري ومواجهة االنحراف الفكري .
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المبحث األول
اإلدارة المدرسية
مقدمة -:
تهتم المدرسة المعاصرة بتعليم طلبتها المهارات الثقافية لزيادة معارفهم الحياتية خارج
فصول المدرسة باإلضافة إلى االهتمام بتعليم الطالب المهارات الشخصية الكتساب مهارات

جديدة لمعرفة حقيقة العالم الخارجي بهدف تحسين وتطوير معارفهم .

فالمدرسة مؤسسة اجتماعية أوجدها المجتمع لتحقيق أهدافه وأغراضه التي سطرها

للوصل إلى مرتبة عالية بين مصاف األمم والمجتمعات األخرى .وكما يقول جون ديوي تعتبر

المدرسة المنزل الثاني أو المجتمع المصغر للتالميذ ،وهي األداة الرسمية للتربية والتعليم أوجدتها

المجتمعات حينما تعقدت ثقافاتها وتوسعت وتنوعت واتسعت دائرة المعارف اإلنسانية ،ونشأت

المدارس منذ البداية لتهيئ الفرد للمعيشة في المجتمع وهي جزءا ال يتج أز من المجتمع القومي
فتتأثر بثقافته وقيمه ومعتقداته ومبادئه وأفكاره التي يؤمن بها وفي نفس الوقت تؤثر هي أيضا

على ثقافة المجتمع ( .رابح)189 -186 : 1990 ،

ومن أجل تقدم المدرسة ونجاحها يجب أن يضمن لها السير باالتجاه الصحيح والطريق

القويم ،فالمعيار األهم لقياس نجاح أي مؤسسة تربوية ،وخاصة المدرسة هو األسس والكيفية التي
تدار بها المدرسة ،بمعنى كيف تسير اإلدارة المدرسية وعناصرها بكافة المدخالت المدرسية.

واإلدارة المدرسية فرع من فروع علم اإلدارة العامة واإلدارة التربوية ،وهي ترتبط بعلم

اإلدارة العامة واإلدارة التربوية من حيث التطور والمفهوم واألسس واألصول والنظريات ،ولإلدارة

المدرسية سماتها المميزة وشخصيتها المستقلة ،وهي اآلن تعتبر علما قائما بذاته .

ومن األهمية أن تلتزم اإلدارة المدرسية بنشر الثقافة الحياتية القادرة على التكيف مع

متطلبات الجودة الشاملة وتحقيق فعاليتها ،ومن هنا تحتاج المؤسسات التعليمية إدارة مدرسية
فاعلة تهتم بتنمية المفاهيم األساسية من منظور سياسي لينجح الطلبة في التكيف مع المتغيرات

التي تواجه المجتمعات وتحافظ على بقائها مستقرة وآمنة ولتحقيق تماسك وترابط أفراد المجتمع

وتجسيد هويتهم ،وهذا من أهم أسس تطور المجتمع المدني ،ونشر قيم المشاركة والتعاون والوالء
واالنتماء في المجتمع )Razik and swanson,2001, p3( .

وفي هذا اإلطار تبرز أهمية الدور الثقافي لإلدارة المدرسية في المجتمع التي تقوم به

بفاعلية واعية لتحقيق الترابط بين األصالة الثقافية والحداثة الناتجة عن المتغيرات والمستحدثات
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والغزو الفكري الوافد على المستوى الوطني والقومي واإلسالمي والعالمي( .الخطيب: 2011 ،
. )112
وستحاول الباحثة في هذا المبحث إلقاء الضوء على اإلدارة المدرسية من حيث :
مفهومها ،وأهدافها ،وأهميتها ،ووظيفتها ،ومبادئها ،وخصائص اإلدارة المدرسية الناجحة ،وأنماط
اإلدارة المدرسية ،ودور المدرسة في تحقيق األمن الفكري ومواجهة االنحراف الفكري .

أوال  :مفهوم اإلدارة المدرسية -:
تعددت تعريفات ا إلدارة المدرسية شأنها بذلك شأن العديد من المفاهيم في العلوم اإلنسانية

وفيما يلي بعض من هذه التعريفات :

عرفها (العمايرة )2001 ،بأنها " مجموعة عمليات تخطيط وتنسيق وتوجيه تتفاعل

بإيجابية ضمن مناخ مناسب ،داخل المدرسة وخارجها ،وفقا لسياسة عامة وفلسفة تربوية تضعها

الدولة رغبة في إعداد النشء بما يتفق وأهداف المجتمع والدولة " (العمايرة. )19 : 2001 ،

وعرفها (مصطفى )2002 ،بأنها " مجموعة عمليات وظيفية تمارس بغرض تنفيذ مهام

مدرسية بواسطة آخرين عن طريق تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة مجهوداتهم وتقويمها ،وتؤدي

هذه الوظيفة من خالل التأثير في سلوك األفراد ،وتحقيق أهداف المدرسة " (مصطفى: 2002 ،

. )38

وعرفها أحمد بأنها " الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين في الحقل التعليمي

إداريين وفنيين بغية تحقيق األهداف التربوي ة داخل المدرسة تحقيقا يتمشى مع ما تهدف إليه

الدولة من تربية صحيحة على أسس علمية " (أحمد)18 : 2003 ،

وعرفتها (محامدة )2005 ،بأنها " هي ذلك الكل المنظم الذي يتفاعل بإيجابية داخل

المدرسة وخارجها وفقا للسياسة العامة وفلسفة تربوية تصنعها الدولة رغبة في إعداد ناشئين بما
يتفق وأهداف المجتمع الصالح للدولة وهذا يقضي القيام بمجموعة متناسقة من األعمال واألنشطة

مع توفير المناخ المناسب إلتمام العمل بنجاح " (محامدة. )24 : 2005 ،

وعرفها فوكس بأنها " كل نشاط تتحقق من ورائه األغراض التربوية تحقيقا فعاال ،ويقوم

بتنسيق وت وجيه الخبرات المدرسية والتربوية وفق نماذج مختارة ومحددة من قبل هيئات عليا أو
هيئات داخل اإلدارة المدرسية (مساد. )27 : 2005،
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وعرفها حسين بأنها " عملية تخطيط وتنسيق وتوجيه كل عمل تعليمي أو تربوي يحدث

داخل المدرسة من أجل تطوير وتقدم التعليم ؛ أو هي نشاط يتحقق من ورائه األغراض التربوية

وفق نماذج مختارة ومحددة من قبل اإلدارات المدرسية " (حسين)19 : 2006 ،

وعرفها (ربيع )2008 ،بأنها " مجموعة من الفعاليات والنشاطات التي يقوم بها أكثر من

فرد (المدير ،المدرسون ،الطلبة ،الموظفون ،أولياء األمور) ،بطريقة المشاركة والتفاهم من أجل
تحقيق أهداف المدرسة في التربية والتعليم " (ربيع. )21 : 2008 ،

وعرفها (األغا ونشوان2009 ،م) بأنها " هي عملية تنسيق وتوجيه الجهود والخبرات

المدرسية واستثمار كافة الموارد المتاحة في كافة المجاالت مع استخدام كافة الوسائل الحديثة في

االتصال والتواصل والتقنيات الحديثة من أجل تحقيق األهداف المدرسية بأقل جهد وتكلفة وزمن
"( .األغا ونشوان)36: 2009 ،

ومن خالل التعريفات السابقة يمكننا تعريف اإلدارة المدرسية في هذه الدراسة تعريفا شامال بأنها

" كل الجهود والنشاطات الذي يقوم بها أكثر من فرد (مدير المدرسة _ نائب المدير _ المرشد

التربوي  -المعلم) بطرق المشاركة والتفاهم من أجل تحقيق أهداف المدرسة والحد من ظاهرة
االغتراب الثقافي التي يعانيها الطلبة في مدارسنا " .
ثانيا  :أهداف اإلدارة المدرسية -:
لإلدارة المدرسية أهمية بالغة في العملية التربوية والتعليمية ،وذلك عن طريق تحقيق األهداف

المرسومة لها على حد سواء ؛ ومن أهم أهدافها :
 .1بناء شخصية المتعلم بناء متكامال .

 .2التنظيم والتنسيق لألعمال اإلدارية والفنية وتحسين العالقات بين العاملين في المدرسة.
 .3تطبيق األنظمة والقوانين الصادرة من الجهات التعليمية العليا .
 .4وضع خطط التطوير والنمو المستقبلي للمدرسة .

 .5اإلشراف على تنفيذ المعلمين للمناهج واألنشطة الغير مدرسية .
 .6اإلشراف على تنفيذ المشاريع المدرسية الحاضرة والمستقبلية .

 .7تحسين عالقة المدرسة بالبيئة الخارجية عن طريق مجالس اآلباء وغيرها .
 .8توفير األنشطة المدرسية المختلفة التي تسهم في نمو شخصية المتعلم .
 .9تهيئة الجو المدرسي لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية .
 .10التخطيط

والتنفيذ

والتقييم

(الدعيلج. )152 : 2006،

والتوجيه
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واالرشاد

لجميع

األعمال

المدرسية

وأضاف (آل ناجي 1426 ،ه)

 .11العناية بالجانب التطبيقي باعتماد أسلوب تقويم األداء الذي يتم فيه التأكد من تمكن
الطالب من المهارة والمعرفة .

 .12غرس العادات والمواقف اإليجابية في نفوس الطالب تجاه التعليم .

 .13التحفيز اإليجابي للنجاح والتقدم بحيث يكون الدافع للتعليم والذهاب للمدرسة هو
الرغبة في النجاح وليس الخوف من الفشل ( .آل ناجي 1426 ،ه)129 :

وأضاف (المعايطة : )2007

 .14إنجاز جميع العمليات اإلدارية داخل المدرسة بصورة جيدة وفعالة .
 .15جعل المدرسة مجتمعا مصغ ار يمثل المجتمع اإلسالمي بكل قيمه .

 .16توقع المشكالت المختلفة ،ووضع الحلول المناسبة لها مقدما ( .المعايطة 2007 :
)27 :

 .17الكشف عن ميول الطلبة وقد ارتهم واستعداداتهم ،وتوجيهها لصالح الطلبة أوال ،ثم
المجتمع ثانيا .

 .18إعداد التالميذ لفهم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ومواجهة التغيرات االجتماعية،
وربط المدرسة بالحياة الواقعية وتنمية القيم الثقافية والحضارية والروحية لديهم .

(عابدين)44-43 : 2001 ،

ويضيف (مساد)2005 ،

 .19إعادة النظر في مناهج المدرسة ومواردها ونشاطاتها ووسائلها وتمويلها ومقصفها
وجمعياتها ،كل هذا عن طريق التقارير والتوصيات التي ترفع إلدارة التربية والتعليم
بالمديريات ،ومن ثم لو ازرة التربية والتعليم .

 .20توفير جو مدرسي مناسب لتحقيق هذه األهداف بفاعلية( .مساد)37 :2005 ،

وتذكر (بسيسو )2003 ،أن من أهداف المدرسة حديثا السعي لتحقيق بعض المهام منها :
 .21إعداد القوى البشرية القادرة على اإلنتاج .
 .22غربلة وتنقية التراث الثقافي .

 .23إحداث التغير الثقافي المالئم للنمو االقتصادي واالجتماعي .

 .24إعداد المواطن الصالح والتنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية (.بسيسو)3 : 3003 ،

والحظت الباحثة بأن األهداف السابقة الذكر هي في خدمة العملية التربوية التعليمية

التعلمية لما لها من أثر واسع على الطلبة والمدرسة والمجتمع عند تحققها بفاعلية ،وأن هذه

األهداف تتعلق بمحاور العملية التعليمية حيث ترتكز في مضمونها على المعلمين والمتعلمين
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والمنهاج الدراسي والطرق الدراسية والوسائل واألساليب والمناخ التعليمي ،وتبين دور اإلدارة

المدرسية في السعي للتربية المستدامة ومساعدة الطلبة في مواجهة التحديات الثقافية المستقبلية .
ثالثا  :أهمية اإلدارة المدرسية -:

إن المدرسة كمؤسسة تربوية يلقي على عاتقها مهمات جسام في إعداد األجيال وتهيئتهم

للمستقبل ،لذلك كان للجانب اإلداري في المدرسة غاية في األهمية لما لها من تأثير ،سواء كان
سلبيا أو إيجابيا على العملية التعليمية .

وتعتبر اإلدارة المدرسية ركيزة أساسية لنجاح المؤسسة التعليمية ،ووسيلة من وسائل تنظيم

الجهود الفردية والجماعية في المدرسة ،وذلك من أجل تنمية التلميذ تنمية شاملة ومتوازنة ،وفقا
لقدراته واستعداداته وظروف البيئة التي يعيش فيها ،كما يحتاجها المعلمون لتنظيم أمورهم وأمور

مدرستهم ( .مصطفى)19 : 2002 ،

فهي عنصر هام من عناصر العملية التربوية وترجع أهمية اإلدارة المدرسية لدور المدرسة

كوحدة تنفيذية فعلية لجميع العمليات التربوية في مجال العمل التربوي الهادف البناء المبني على

أسس علمية وانسانية يتطلب ممن يقوم بإدارتها مواصفات وخبرات واعداد خاص للقيام بهذا
العمل القيادي بكفاءة عالية لتحقيق أهداف المجتمع ( .الفقي.)24 : 1994 ،

وقد ذكر (مصطفى )2002 ،بعض القواعد األساسية لإلدارة المدرسية التي توضح أهميتها بقيادة
العملية التربوية التعليمية وهي :

 .1اإل دارة المدرسية الزمة لكل مدرسة فوجود عدد من المدرسين والموظفين والطالب وقدر
من المال ال يؤدي إلى إتمام إعداد هؤالء الطالب ؛ فال بد من إنسان بالتعاون والمشاركة
مع آخرين يضع األهداف المراد تحقيقها ،ويقوم بالتوجيه والتنسيق واإلرشاد ورفع الروح

المعنوية .

 .2اإلدارة نشاط يتعلق بتنفيذ األعمال بواسطة آخرين بتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة
مجهوداتهم وتصرفاتهم حيث يقوم مدير المدرسة بتحديد من سيقوم بأداء كل جزء من

أجزاء العمل .

 .3تهدف اإلدارة إلى االشباع الكامل للحاجات والرغبات اإلنسانية فهي مسؤولية اجتماعية
وان مدير المدرسة كرئيس لإلدارة المدرسية ،ليس ح ار في اتخاد ما يراه من ق اررات ،إنما
يحكم تصرفاته قاعدة المسؤولية االجتماعية فعليه أن يأخذ في االعتبار الحاجات
االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمدرسين والطالب والمجتمع التي توجد فيه المدرسة .

 .4إن المبرر من وجود اإلدارة المدرسية هو االستخدام األمثل للقوى المادية والبشرية من
طالب ومدرسين وموظفين وأدوات تعليمية وأموال لتحقيق األهداف المحددة ،ولهذا يجب
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أن تكون ق اررات وتصرفات الرئيس اإلداري يحقق االستخدام األمثل للعناصر التي
يستعين بها من أجل تحقيق األهداف المرغوب بها (مصطفى. )52 : 2002 ،

ومن هنا أصبحت اإلدارة المدرسية ذات أهمية بالغة للتلميذ وللمعلم وغيرهم ممن يعملون في

المدرسة بل وألولياء األمور والبيئة المحلية ،كما تحتاجها المدرسة لتسيير أمورها التعليمية ،وقد
أصبح حسن اإلدارة وكفاءتها من الخصائص المهمة التي تمتاز بها المدرسة الحديثة عن

المدرسة التقليدية ،إن اإلدارة المدرسية لم تعد مجرد تسيير شؤون المدرسة سي ار روتينيا ولم يعد
هدف المدير المحافظة على النظام واالنضباط في المدرسة فقط ؛ بل أصبح محور العمل يدور

حول الطلبة وتوفير كل الظروف واإلمكانيات التي تساعد على توجيه نموه العقلي والبدني

والروحي ،والتي تعمل على تحسين العملية التربوية لتحقيق هذا النمو ،وتحقيق األهداف
واألغراض التربوية واالجتماعية حجر األساس في اإلدارة المدرسية( .المنصوري)22 :2004،

وتالحظ الباحثة أن أهمية اإلدارة المدرسية تنبع من الدور األساسي الذي تقوم به المدرسة

في بناء المجتمع من خالل تعليم الطلبة وتربيتهم وتثقيفهم حيث يمكث الطلبة وقت طويل من

اليوم داخل المدرسة ولمدة سنوات يكتسبوا الخبرات والقيم والعلم والمعرفة وتنمى كافة جوانب

الشخصية لديهم ،وليتم ذلك بصورة سليمة ال بد من توفر اإلدارة المدرسية القادرة على تهيئة
المناخ المناسب للطلبة لتحقيق أهداف المدرسة في التنمية المستدامة للمجتمع .
رابعا  :وظيفة اإلدارة المدرسية -:
لقد أدى تطوير الفكر التربوي إلى تغيير وظيفة اإلدارة المدرسية واتساع مجالها فلم تعد مجرد

عملية تسيير شؤون المدرسة بقدر ما هي إدارة وتطوير وانماء ،ويرى كثير من الباحثين أن
اإلدارة المدرسية لها مجموعة وظائف يمكن تلخيصها فيما يلي :

 .1دراسة المجتمع ومشكالته وأهدافه وأمانيه والعمل على حل مشكالته وتحقيق أهدافه .

 .2العمل على تزويد المتعلم باعتباره محور العملية التعليمية بخبرات متنوعة ومتجددة
يستطيع من خاللها وبواسطتها مواجهة ما يتعرض له من مشكالت .

 .3تهيئة الظروف وتقديم الخدمات والخبرات التي تساعد على تربية التالميذ وتعليمهم
وتحقيق النمو المتكامل لشخصياتهم .

 .4االرتقاء بمستوى أداء المعلمين للقيام بتنفيذ المناهج المقررة لتحقيق األهداف التربوية
ط َالعهم على ما يستجد من معلومات ومعارف ووسائل وطرق تدريس
المقررة من خالل إ ْ
وتدريبهم وعقد الدورات والندوات لهم (العمايرة. )57-56 : 2001 ،

وقد أشار (عطوي )2012 ،إلى أهم وظائف اإلدارة المدرسية من خالل تحديد أهم واجبات مدير
المدرسة باعتباره المسؤول األول عن اإلدارة المدرسية ومنها :
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 .5تحسين المنهج والعملية التعليمية .

 .6تنظيم وادارة وتنسيق العمل المدرسي .

 .7اإلشراف على برنامج النشاط المدرسي وتحسينه .
 .8القيادة المهنية للمدرسين والنجاح في العمل .
 .9توجيه التالميذ ومساعدتهم على التكيف .
 .10العمل الكتابي والمراسالت .

 .11العالقات العامة والعمل مع البيئة .

 .12وضع السياسة واتخاذ الق اررات وتنفيذها .
 .13تفويض السلطة والمسؤوليات .

 .14تقويم العملية التعليمية (.عطوي)20: 2012 ،

ويلخص (عابدين )2001 ،وظائف اإلدارة المدرسية كاآلتي :

 .15توفير الظروف واإلمكانات التي تساعد على نمو التلميذ بشكل متوازن ومتكامل  :عقليا
وجسميا وروحيا واجتماعيا ونفسيا .

 .16تحقيق األغراض االجتماعية التي يدين بها المجتمع ويحرص على نشرها وتحقيقها ؛
من أجل تحقيق التكيف والتوافق االجتماعيين .

 .17توجيه المتعلم ومساعدته في اختيار الخبرات التي تساعد على نموه الشخصي ،وتؤدي

إلى نفعه ،آخذ باالعتبار أهمية المتعلم كفرد وأهمية الفروق الفردية واالستعدادات
والقدرات الخاصة ،ومساعدته في حل مشكالته واعداده لمسؤولياته .

 .18المساهمة في دراسة المجتمع ،وحل مشكالته وتحقيق أهدافه ( .عابدين)62 :2001 ،
ويرى (أحمد )1991 ،أن الوظيفة الرئيسية لإلدارة المدرسية هي تهيئة الظروف وتقديم

الخدمات التي تساعد على تربية التالميذ وتعليمهم رغبة في تحقيق النمو المتكامل لهم وذلك لنفع

أنفسهم ومجتمعاتهم (أحمد . )8 ،1991 :

وتعتبررر المدرسررة وسرريلة المجتمررع األولررى فرري وقتنررا الحررالي للتنشررئة االجتماعيررة والسياسررية،

خاصر ررة بعر ررد التطر ررور الر ررذي شر ررهده عالمنر ررا الير رروم ،وتر رردهور واضر ررمحالل دور مؤسسر ررات التنشر ررئة
االجتماعية األخرى ؛ فأصبح للمدرسة الدور الكبير البرارز فري إتمرام دور المجتمرع و تنشرئة أبنائره
وتش رركيل شخص ررياتهم ،ونق ررل ت ارث رره م ررن أج ررل البق رراء والمحافظ ررة عل ررى كيان رره ومكانت رره ب ررين األمر ررم
والمجتمعات ،إذ يعول عليها كثي ار في عملية التنشئة السياسية خاصرة فيمرا يتعلرق بتوضريح مفراهيم

السلطة وحقوق اإلنسان والوحدة الوطنية واالنتماء القومي (.عامر)122: 2003 ،

وتالح ررظ الباحث ررة أن التط ررور ال ررذي ش ررهدته اإلدارة المدرس ررية ف رري عص ررر االنفت رراح والعولم ررة

والتكنولوجيا هو من يقف وراء تعقد الدور الذي تقوم به اإلدارة المدرسية وان كانرت وظرائف اإلدارة
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المدرسررية ال تخرررج عررن الوظررائف األساسررية لرإلدارة العامررة وهرري  :التخطريط ،والتنظرريم ،والتنسرريق،
والتوجيه ،واإلشراف،المتابعة ،والتقويم .

وأهم وظيفة لإلدارة المدرسية نستمدها من الوظيفة االجتماعية للمدرسة وتتمثل هذه الوظيفرة

فرري العمررل علررى تعريررف التلميررذ بررالمجتمع تعريفررا واضررحا يشررمل تكوينرره ونظمرره وقوانينرره والمشرراكل

والعوامررل الترري تررؤثر فيرره ،ومسرراعدة التالميررذ علررى فهررم الحيرراة االجتماعيررة ومسرراعدتهم علررى التررأقلم
معها ،والمشاركة فيها ،ويمكرن أن نحصرر هرذه الوظرائف كمرا لخصرها المربري الكبيرر "جرون ديروي"

في كتابه الديمقراطية والتربية كما يلي:

 .1نقل التراث االجتماعي :تعمرل المدرسرة علرى نقرل ترراث المجتمرع مرن جيرل إلرى جيرل علرى
مررر العصررور بقصررد تنشررئة أبنائرره تنشررئة اجتماعيررة ،حتررى يسررتفيدون منرره ويضرريفون إليرره،

فهي تحافظ على تراث المجتمع.

 .2تبسيط التراث االجتماعي :فالمدرسة ال تنقل التراث بأكمله ألنه معقد جردا ومتشرابك ،فهري
تعمرل علرى تبسريطه فري م ارحرل متدرجرة مررن الصرعوبة ،بحيرث تمهرد كرل مرحلرة منهرا إلررى

المرحلة التالية حسب نمو األطفال العقلي والجسمي والوجداني.

 .3تطهيررر الت رراث االجتمرراعي :فهرري ال تبسررط الترراث فقررط بررل لهررا وظيفررة أخرررى هرري إحاطررة
التلمي ررذ فررري المدرسرررة بيئرررة نظيف ررة راقيرررة ،بحير ررث تخلرررو م ررن عيررروب المجتمرررع ،ونقائصررره

ومفاس ررده ،وتعم ررل عل ررى تطهي ررر التر رراث ال ررذي س ررتنقله إل ررى األجي ررال م ررن الع ررادات الس رريئة

والتقاليرد الباليرة ،وبعررض الخ ارفرات ،وترزوده برربعض السرلوكيات االيجابيرة الترري سريعمل بهررا
في حياته اليومية.

 .4إقرار التوازن بين مختلف عناصر البيئة االجتماعية :فهري تعمرل علرى صرهر التالميرذ فري
بوتق ررة واح رردة ،حي ررث تعم ررل عل ررى تماس ررك األم ررة ووح رردتها وانس ررجامها ( .ارب ررح: 1990 ،

)178 -175

وتالح ر ررظ الباحث ر ررة ب ر ررأن المدرس ر ررة مؤسس ر ررة تربوي ر ررة اجتماعي ر ررة تس ر رراهم ف ر رري عملي ر ررة التنش ر ررئة

االجتماعية والتطبيع االجتماعي واعداد الشباب للمستقبل واكسابهم معرايير وقريم مجرتمعهم؛ وتوثرق
الصلة بين المجتمع والمدرسة من خالل توجيه التالميذ إلى التأثير برالمجتمع ،وتمكيرنهم للمسراهمة
فرري الخدمررة االجتماعيررة ،وتعمررل علررى نق ررل التررراث االجتم رراعي واالحتفرراظ برره وتطررويره وتبس رريطه

وتطهيرره ،وتسرراعد علررى صررهر التالميررذ فرري بوتقررة واحرردة وتررذويب الفررروق االجتماعيررة بيررنهم ،وكررل

ذلك ال يتم إال من خالل نشاط وتفاعل اإلدارة المدرسية التي ترعى شؤون المدرسة ومصالحها .
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خامسا  :مبادئ اإلدارة المدرسية -:
اإلدارة المدرسية في أي مستوى من مستوياتها البد أن تقوم على مجموعة من المبادئ من

أهمها ما يلي :

 .1تقسيم العمل  :تقسيم العمل في اإلدارة المدرسية أمر ضروري والزم ،ألن التخصص في أداء
العمل يعني وضع كل فرد في المكان المناسب له من حيث قدراته وامكانياته مما يرفع من
الكفاءة اإلنتاجية للعملية اإلدارية .

 .2تفويض السلطات  :ونعني به قيام المدير باعتباره رئيس الجهاز اإلداري بعملية تفويض
للسلطات المختلفة التي يتمتع بها ألشخاص من أهل الكفاءة للقيام بها على الوجه المطلوب

مع بقائه المسئول عن هذه السلطات المفوضة .

 .3االنضباط والطاعة  :من المهم جدا أن تقوم اإلدارة المدرسية على عنصر الطاعة واالحترام،

أي طاعة واحترام المرؤوسين والموظفين وبقية عناصر العملية اإلدارية لمن هو أعلى منهم
مكانة وسلطة ،ألنه بدون هذه الطاعة ال يمكن لألعمال اإلدارية أن تنجز بالشكل الصحيح

(ربيع. )27 : 2008 ،

 .4كفاءة األداء  :وتعني كفاءة أداء العاملين وتعد بال شك عنص ار ضروريا في تحقيق األهداف
التربوية الموضوعة لإلدارة المدرسية مع توافر هذه الكفاءات ال بد أن تتوافر األسس والمعايير

واللوائح والقواعد التي تحدد المسؤوليات ،وتوضح التخصصات لكل عمل مطلوب القيام به .
كما يلزم الحماس من قبل العاملين لمهنتهم والتفاني فيها لتحقيق هذه الكفاءة .

 .5العالقات اإلنسانية :وهي الودية التي يجب أن تسود بين العاملين ،وتشعرهم بأنهم أسرة
واحدة يسعون لهدف واحد في جو من االحترام والتقدير المتبادلين( .الجبر.)35 : 2006 ،

وتالحظ الباحثة بأن مبادئ اإلدارة المدرسية السابقة الذكر هي مبادئ سامية ورفيعة ،وكفيلة

بتحقيق النجاح والتقدم والرقي واإلصالح للطلبة والمجتمع وتؤدي المدرسة وادارتها من خاللها

دو ار محوريا في تنمية ثقافة المجتمع والحفاظ على هويته وحمايته من مخاطر التغريب الثقافي .
سادسا  :خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة -:

إن اإلدارة المدرسية ينبغي أن تكون نموذجا صالحا لسير العمل والتعاون ،واتباع األساليب

الديمقراطية والعالقات اإلنسانية واذا كانت كذلك ستنجح وهذا النجاح سينعكس على المجتمع

ليكون متعاونا وديمقراطيا .

واإلدارة المدرسية الناجحة تعمل على تفعيل جميع العناصر التربوية والبشرية والمادية

الموجودة في المدرسة  :كالطلبة والمنهاج واألنشطة والبيئة المدرسية الموجودة بكل مكوناتها،
لينتج عنها ما هو مطلوب إنتاجه من متعلمين نمت شخصياتهم بالقدر المطلوب وبأقل ما يمكن
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من تكلفة وجهد ووقت؛ وذلك من خالل االستخدام األمثل للموارد المتاحة ،مستخدمة الجديد

والمتجدد في أساليب اإلدارة والتسيير التي أصبحت من مقومات العصر الحديث ( .أبو
علي)41: 3010،

والشكل التالي يوضح خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة :

إيجابية
شورية

هادفة

إنسانية

سياسة
واضحة

خصائص
اإلدارة
المدرسية

اجتماعية

الكفاءة
والفاعلية

ديمقراطية

عملية

مرنة

ويالحظ من خالل الشكل السابق لخصائص اإلدارة المدرسية الناجحة بأنها :

 .1إدارة هادفة  :وهذا يعني أنها ال تعتمد على العشوائية في تحقيق أهدافها وانما تعتمد
على الموضوعية والتخطيط السليم في إطار الصالح العام .

 .2إدارة إيجابية  :وهذا يعني أن تكون بعيدة عن االستبداد أو المواقف الجامدة ،بل يكون
لها دور قيادي في مجاالت العمل وتوجيهه .

 .3إدارة شورية :بمعنى أن تبتعد عن االستبداد والتسلط مستجيبة للمشورة مدركة للمصالح
العامة ،فال ينفرد القائد بصنع القرارات بل يكفل مشاركة من يعملون معه بصنعها .

 .4إدارة إنسانية واجتماعية :ويعني ذلك حسن معاملة اآلخرين وتقديرهم واالستماع إلى
وجهة نظرهم والتعرف على مشكالتهم ومساعدتهم في الوصول للحلول السليمة لها .

 .5إدارة ديمقراطية  :أي أن يكون أسلوب اإلدارة بعيدا عن تسلط رئيس التنظيم االداري أو
أحد أعضائه ،أو انفراده باتخاذ القرار دون الرجوع إلى أعضاء التنظيم المشاركين فيه .

 .6تتسم بالمرونة في العمل والحركة  :وأال تكون ذات قوالب جامدة وثابتة وانما تتكيف
حسب مقتضيات الموقف وتغير الظروف .

 .7عملية :بمعنى أن تتكيف األصول والمبادئ النظرية حسب مقتضيات الموقف التعليمي .
21

 .8تتميز بالكفاءة والفاعلية  :ويتحقق ذلك باالستخدام األمثل لإلمكانيات المادية والبشرية .

 .9سياسة واضحة :تكون قادرة على تحديد السياسات ووضع البرامج ،والمساواة فيها بين

أعضاء التنظيم  .بحيث ال يكتنفها أي غموض أو التباس فكلما ازدادت وضوحا ازدت
الثقة والراحة في العمل معها ( .حسين)31 – 30 : 2006 ،

ويرى (البوهي )2001 ،أنه البد من أن تتوافر األسس التالية لنجاحها :
 .10القدرة على قيادة العمل المدرسي نحو تحقيق األهداف التربوية .

 .11القدرة على إضفاء جو من العالقات اإلنسانية والعمل على رفع الروح المعنوية لجميع
العاملين في المدرسة .

 .12القدرة على تنظيم العمل والجهود البشرية وخلق روح العمل الجماعي .
 .13القدرة على القيام بعملية التقويم ( .البوهي)39 : 2001 ،

وفي ضوء ما سبق نجد أن اإلدارة المدرسية الناجحة إذا حققت فيه الخصائص السابقة

فستكون إدارة قوية وقادرة على تحقيق التوازن بين أهدافها وحاجاتها وبين أهداف وحاجات
معلميها وطالبها ،وتميل نحو التطوير واإلبداع والتغيير (.أبو جحجوح. )35: 2012 ،

وتالحظ الباحثة بأنه يقع على اإلدارة المدرسية مسؤولية كبيرة في إنجاح أعمالها المنوطة

بها ،وذلك للموقع المهم الذي تحتله المدرسة في النظام التربوي العام للدولة ،حيث هي المسؤولة
بالدرجة األولى عن تنفيذ وتطوير الخطط والبرامج التربوية وتحقيق األهداف ،فالبد أن يتمتع

أشخاصها بمهارات وكفاءات وقدرات عالية تمكنها من إنجاز عملها بنجاح .
سابعا  :أنماط اإلدارة المدرسية -:

تختلف اإلدارة المدرسية وطريقة أداء العمل المدرسي باختالف شخصية مدير المدرسة ،فهو

رأس الهرم اإلداري ويتخذ الق اررات بما يتفق مع فلسفته ومعتقداته التي يرى بأنها تحقق أهداف

المدرسة .

وتختلف ممارسات القائمين على إدارات المدارس وتصرفاتهم من مدرسة ألخرى وفقا لعوامل

متنوعة ،منها ما يتعلق بالمدير ذاته وشخصيته وادراكاته وفلسفته واعداده ،ومنها ما يتعلق
بالعاملين ،ومنها ما يتعلق بالنظام التعليمي ،ومنها ما يتعلق باإلمكانيات المادية والبيئية المتوفرة.

(عابدين)67 : 2001 ،

فالتنظيمات اإلدارية التربوية واللوائح والقوانين والصالحيات واألهداف العامة ،تتفق في

الخطوط العريضة لكل إدارة ولكنها تختلف في طريقة أداء العمل باختالف شخصية المدير فهو

في قمة الجهاز اإلداري ،فيسير كل التنظيمات والنشاطات ويتخذ الق اررات بطريقة تتفق مع فلسفته
الخاصة ومعتقداته التي يراها من وجهة نظره محققة لألهداف (الحربي . )14: 2011،وسوف
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نتناول في هذه الدراسة عدد من أنماط اإلدارة المدرسية وهي  :اإلدارة األوتوقراطية ،اإلدارة

الديمقراطية ،اإلدارة المتساهلة ،اإلدارة الدبلوماسية .
 -1اإلدارة األوتوقراطية (التسلطية):

ويعرف هذا النمط من اإلدارة بأسماء أخرى كاإلدارة االستبدادية أو الديكتاتورية ويتميز هذا
النوع من اإلدارة بانفصال القائد عن الجماعة وتركز اهتمامه على كسب والء المرؤوسين بأي

شكل لضمان عدم وجود أي نوع من المعارضة لممارسته ،ويقبض القائد هنا على جميع
العمليات اإلدارية ابتداء من التخطيط وانتهاء بالمتابعة فهو المهيمن على جميع األدوار اإلدارية،

وال يفوض السلطة ويعتبر في ذات الوقت أن تفريض السلطة إنقاص من حقه كقائد وحيد (األغا،
واألغا. )199 : 1996 ،

خصائص اإلدارة المدرسية األوتوقراطية :
 .1التدرج في السلطة من األعلى إلى األسفل؛ فالمدير يتبع مسؤوال أعلى منه في مديرية التربية

والتعليم ،ويأتمر بأوامره وتوجيهاته ،ثم يوجه ت عليماته وأوامره للمعلمين وغيرهم من المرؤوسين

لتنفيذها وااللتزام بها.

 .2التركيز على التحصيلي والمعرفة للتالميذ واهمال الجوانب األخرى الروحية والعاطفية
والنفسية واالجتماعية والجسمية المطلوب االهتمام بها ،وكذلك اهمال ميول التالميذ وعدم

االهتمام بها ،وعدم االكتراث التجاهاتهم واستعداداتهم ،وال تراعي الفروق الفردية.

(عابدين.)69-68 :2001،

 .3الصرامة.

 .4كثرة إصدار التعليمات واألوامر الغامضة.

 .5االلتزام بحرفية التعليمات وعدم الخروج عليها.

 .6التدخل في عمل المرؤوسين ،وعدم منحهم الحرية في العمل.

 .7االكتفاء بإصدار األوامر الشفوية في معظم األحيان ( .الغانم)23 : 1986 ،

وفي ضوء المعطيات السابقة فإن النمط اإلداري األوتوقراطي من األنماط اإلدارية المرفوضة

من وجهة نظر الفكر اإلداري المعاصر حيث يهدم شخصية العاملين ويعوق بناءها ونموها

ويسبب القلق واالضطراب في نفوس العاملين ،وتنعدم فيه وحدة العمل اإلنساني بين مدير
المدرسة والمدرس والتلميذ وهذا ما يتعارض مع روح التربية الحديثة( .عطيوي)25 :2001 ،

وترى الباحثة بأن النمط األوتوقراطي قد يكون صالحا في بعض الحاالت كما في حالة

التسيب والفشل داخل المؤسسة فيستخدم لمدة قصيرة كتعديل أو حل وعالج للمشكلة ،ثم يستبدل
بنمط آخر ،حيث أنه غير صالح لإلدارة على المدى الطويل النفراد مدير المدرسة بالرأي
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والق اررات والعمليات اإلدارية ،وينفذ المرؤوسين التعليمات دون نقاش لخوفهم من العقاب ،وليس

لقناعتهم فتكون األهداف غير واضحة للمرؤوسين ،وتقل اإلنتاجية والنوعية وينحصر اإلبداع .
 -2اإلدارة الديمقراطية – التشاركية : -

ونسمى هذا النمط من اإلدارة باإلدارة التشاركية أو التعاونية ويقوم هذا النمط القيادة على
المشاركة في اتخاذ القرار ،وعمليات التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والمتابعة ،والقائد هنا
يحترم جماعته ،وينمي لديهم قدرات اإلبداع واالبتكار ،ويؤدي هذا األسلوب في اإلدارة إلى

التعاون المثمر ،والشعور بالرضا من الجميع ،والثقة المتبادلة بينهم ،ويدفع بالعمل إلى التقدم

(محامدة. )31-30 ،2005 ،

ويتصف هذا النوع من اإلدارة بعدة سمات :

 .1االهتمام بالعالقات اإلنسانية داخل العمل ،مما يساعد على رفع الروح المعنوية .
 .2تشجيع األفراد على المشاركة اإليجابية طبقا لمبدأ اإلدارة الجماعية .

 .3االهتمام بالنمو المهني للمعلمين وذلك من خالل تشجيعهم على االطالع على كل جديد في
مجال عملهم ،واالهتمام بحضور الدورات وعقد اللقاءات الدورية بين المعلمين من ذوي
التخصص الواحد وبين المشرف التربوي لكي يستفيد الجميع وخاصة المعلمين الجدد .

 .4االهتمام بتوفير االتصاالت الجيدة داخل المدرسة وتهيئة المناخ المدرسي السليم (األغا
ونشوان. )59 : 2009 ،

 .5يعالج المدير الديمقراطي األخطاء على أساس أنها ظاهرة طبيعية ،فالكل يخطئ وال ضرورة

إللحاق األذى بالمخطئين ،واذا أضطر للنقد فإنه ينقده بكثير من األدب والذوق ،وال يحب

التفتيش المفاجئ ألنه يحرج شعور المعلمين (عطيوي. )27 : 2001 ،

وترى الباحثة أن هذا النمط يعتبر من أفضل األنماط مقارنة بغيره ألنه يزد الثقة والعالقة بين

المدرسة والبيئة المحيطة من جهة واالهتمام بالعوامل اإلنسانية من جهة أخرى ،ويخلق نوع من

المسؤولية عند المرؤوسين ،وينمي اإلبداع واالبتكار وروح التعاون ،ويتفق مع مبادئ اإلسالم وقد

قرره سبحانه وتعالى في قوله  " :وأمرهم شورة بينهم " (الشورى ،)28 ،وقال أيضا  " :وشاورهم

في األمر " (آل عمران. )159 ،
 -3اإلدارة المتساهلة (الترسلية أو الفوضوية) :
وتسمى أيضا بالترسلية أو السائبة أو الفوضوية ،ويتميز هذا النمط بالمغاالة في إعطاء

الحرية لتالميذ والمعلمين نظ ار لتميز المدير بالشخصية المرحة ،إذ ينظر إلى المعلمين على أنهم
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مستشارون ،ويعاملهم جميعا على قدم المساواة ،وال يتدخل في مجريات األمور ،ويتخلى عن دوره

الريادي ،ويسير وفق ما تملي عليه الظروف ( .الدراك)8 : 2005 ،

فدوره في المدرسة يتمثل في تهيئة الظروف المالئمة وتوفير البيئة السليمة لقيام المعلمين

بالتدريس ،وقيام التالميذ بالتعلم وفق األسلوب الذي يرونه مناسبا وفعاال دون أي تدخل أو تقييد

لحريتهم ( .عابدين)71 : 2001 ،

ومن أهم السمات التي تتصف بها هذه اإلدارة :

 .1يعتبر هذا النمط من أسوأ األنماط من حيث ناتج العمل ،فتحقيق أهداف المدرسة مسألة
متروكة للحظ فقط ( .عابدين)71: 2001 ،

 .2يدعو المدير أعضاء هيئة التدريس إلى اجتماعات كثيرة في مواعيد غير محددة وبدون
اعداد مسبق لجدول األعمال .

 .3ال يحاول مدير المدرسة من هذا النوع أن يضبط حضور المدرسين وانصرافهم مرددا
دائما أن المدرسة تسير بنفسها .

 .4ال يأخذ هذا النمط بالعناصر اإلدارية العلمية من تخطيط وتنظيم العمل والتنسيق بين
العاملين والرقابة على مجهوداتهم .

 .5ال يكسب هذا النمط من اإلدارة العاملين خبرات ومهارات جديدة وال يرتفع بمستوى أدائهم
المهني ( .عطيوي. )28 : 2001 ،

ويدعو مثل هذا المدير أعضاء هيئة المدرسة إلى اجتماعات كثيرة في مواعيد غير محددة

وطويلة يسمح فيها لكل فرد بالتحدث وابداء اآلراء ،وهو في هذه االجتماعات يسأل المدرسين عن
المشكالت التي يرغبون في بحثها ،ومن هنا تبدأ دراسة المشكالت التي يرغبون في بحثها غير

أن االجتماعات تنفض في أغلب األحيان دون اتخاذ ق اررات إزائها( .العرفي)13 :1993 ،

وترى الباحثة بأن هذا النمط فوضوي غير مناسب ،وال يتابع المدير المرؤوسين وال

يوجههم ،فينخفض الرضا وتقل ثقة المرؤوسين برئيسهم ،وتؤدي إلى عدم اإلخالص في العمل

والتسيب وعدم االتقان وبالتالي يتدنى االنتاج بل وينعدم .
 -4اإلدارة الدبلوماسية :

وهذا النمط يميل إلى الذكاء والدبلوماسية في تعامله فهو يتيح الفرصة لهؤالء األفراد

لعرض أفكارهم وآرائهم حتى يستطيع التعرف على ميولهم ورغباتهم ومواهبهم الشخصية وبالتالي
استمالة من يرغب من هؤالء األفراد إلى جانبه عن طريق الوعود والحوافز المادية

(الحربي. )16: 2011،
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وتمتاز هذه اإلدارة بالبشاشة وسعة الصدر والدبلوماسية في الحديث والمرونة في القيادة

وهو بهذا السلوك يميل إلى المراوغة من جانب والى المهادنة من جانب وهذا النمط الدبلوماسي

ال يحقق األهداف المرجوة منه ،وغالبا يكتشف األفراد حقيقة هذا المدير( .الفايز1414،ه )44 :

ويقوم هذا النمط الدبلوماسي بتلبية رغبات كل فرد قدر االستطاعة ،كما يميل إلى كسب ثقة

ذوي النفوذ من المرؤوسين ويحاول االستفادة منهم وذلك بضمهم إلى جانبه ومشاورتهم واالستفادة
من خبراتهم وتجاربهم ،ويلبي طلباتهم .

وترى الباحثة أن ليس هناك نمط واحد يمكن استخدامه ،فلكل نمط من األنماط السابقة

مساوئه ومزاياه فنجد مدراء المدارس ال يديرون مدارسهم كل الوقت بنمط واحد ولكن نجدهم
يميلون إلى اتباع نمط معين من هذه األنماط أغلب األوقات أكثر من سواه .

كما أن هذه األنماط منها ما هو نافع ومفيد ومحقق لألهداف التربوية ومنها ما هو غير

صالح وال يحقق األه داف المرجوة منه ؛ إال أن النمط الديمقراطي هو النمط المفضل لدى الكثير
من المربين والتربويين باعتباره يحقق أعلى النتائج وأفضلها  .وبعض الباحثين يخالفون هذا الرأي

باعتبار أن اإلدارة موقفية ،واألسلوب المستخدم في إدارة الجماعة يرتبط بظروفها وحالتها الثقافية

واالجتماعية وخبراتها السابقة .

ثامنا  :دور اإلدارة المدرسية في تحقيق األمن الفكري ومواجهة االنحراف الفكري -:
يتمثل األمن الفكري في طمأنينة الدولة إلى قدرتها على التصدي لالتجاهات الفكرية التي

من شأنها التأثير على ثوابتها الفكرية والثقافية والعقدية ،خاصة في ظل البث اإلعالمي المباشر
واإلنترنت اللذان يسهمان بفاعلية في الغزو الفكري ،وفي انتشار ظاهرة االنحراف الفكري ،والدولة

التي تسعى إلى تحقيق أمنها الوطني عليها تعزيز األمن الفكري ،ومقاومة الفكر الدخيل وكل

أشكال االنحرافات الفكرية ( .الطالع  1420ه .)27 :

فاألم ن الفكري عبارة عن تأمين سالمة الفكر ووقاية المبادئ والمعتقدات والثوابت لدى

الطلبة ،والمحافظة عليها من كافة المؤثرات السلبية واألفكار المنحرفة ،من خالل قيام اإلدارة

المدرسية بدورها في توفير برامج هادفة ،وأنشطة مناسبة تسهم في تحقيق األمن واالستقرار
الفكري ،وتزود الطلبة بطرق التفكير السليم ( .فحجان)26 : 2012 ،

وتعد مسؤولية الحفاظ على األمن الفكري مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات المجتمع

وأفراده وفئاته ،وتتفاوت هذه المسؤولية بحسب أهمية هذه المؤسسة ،وقدرتها على التأثير في

المجتمع  .وتعتبر المدرسة كمؤسسة تربوية أك ثر مؤسسات المجتمع تحمال لمسؤولية الحفاظ على

ثقافة المجتمع ،وتنشئة األفراد وضبط سلوكهم وتربيتهم على القيم والمثل العليا ،واحترام تقاليد
المجتمع وعاداته ،وغرس روح االنتماء والوالء للدين والوطن والمجتمع .
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إن مكانة اإلدارة المدرسية مكانة رائدة في الميدان ،دورها بمثابة الروح من الجسد ،ومنها

تنتظر القدوة الحسنة في تأكيد وتعزيز معاني األمن العظيمة ومراميه الشرعية في البناء ،والرقي

الحضاري على كافة األصعدة ( .السليمان)21 : 2006 ،

وترى الباحثة أنه يمكن لإلدارة المدرسية أن تشارك بعدة أدوار في تعزيز األمن الفكري لدى

طلبتها من خالل العناصر الرئيسية لإلدارة المدرسية المتمثلة في  :دور مدير المدرسة ،ودور
المعلم ،ودور المرشد التربوي  .ويكمن دور هذه العناصر مفصال كاآلتي :

أ -دور مدير المدرسة :

يتحدد دور مدير المدرسة في تعزيز األمن الفكري لدى الطلبة من خالل أدائه وقيامه بعدة

أمور في مجال توجيه الطالب وارشادهم أهمها :

 .1توفير اإلمكانات والوسائل المعنية في تطبيق برامج التوجيه واإلرشاد داخل المدرسة .

 .2تهيئة الظروف لعمل المرشد الطالبي ،ومساعدته في تجاوز العقبات وحل المشكالت
التي قد تعترض مجال عمله.

 .3يساهم مع مشرف التوجيه واإلرشاد في تقويم أعمال المرشد الطالبي .

 .4يحث المعلمين على أهمية رعاية الطالب والتعاون لحل المشكالت التي تواجههم .
 .5مراقبة واتباع أساليب تنمية السمات اإليجابية وتعزيزها لدى الطالب في ضوء مبادئ

الدين اإلسالمي الحنيف.

 .6متابعة مستوى التحصيل الدراسي لفئات الطالب جميعا لالرتقاء بمستوياتهم إلى أقصى
درجة تمكنهم قدراتهم منها .

 .7تحقيق مبادئ التوعية الوقائية السليمة في الجوانب الصحية والتربوية والنفسية
واالجتماعية .

 .8الحرص على التعرف على حاجات الطالب ومطالب نموهم في ضوء خصائص نموهم

والعمل على تلبيتها .

 .9العمل على توثيق العالقة بين البيت والمدرسة وتعزيزها واستثمار القنوات المتاحة جميعها
بما يحقق رسالة المدرسة على خير وجه في رعاية الطالب من مختلف الجوانب .

 .10الحرص على بناء عالقات مهنية مثمرة مع أعضاء هيئة التدريس جميعهم ومع

الطالب وأولياء أمورهم مبنية على الثقة والكفاية في العمل واالحترام المتبادل بما يحقق

الهدف من العمل اإلرشادي .

 .11متابعة إجراءات تصميم البرامج والخطط العالجية المبنية على الدراسة العلمية للحاالت

الفردية والظواهر الجماعية للمشكالت السلوكية والتحصيلية ومتابعة تنفيذها (محامدة2005 ،

. )144-143 :
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ويضيف (الشهراني )2006 :

 .12متا بعة ومالحظة الظواهر السلوكية العامة للطلبة والتعاون مع المرشد والهيئة التدريسية
في تقويم السلوكيات الخطأ .

 .13االهتمام باألنشطة الطالبية مثل :اإلذاعة المدرسية ،والصحافة ،والمسرح والنشيد.

 .14التواصل مع المجت مع المحلي واستضافة الشخصيات والمسؤولين والتعاون معهم في بث
األفكار المعتدلة والثقافة الوسطية .

 .15إعداد نشرات تربوية ومطويات تعزز السلوك الصحيح وتحذر من االنحراف وأخطاره.

 -16دعم مصادر التعلم بالبحوث والكتب والدراسات التي تعزز األمن الفكري واالنتماء

الوطني وتحارب مظاهر االنحراف ( .الشهراني)165 : 2006 ،

وتالحظ الباحثة بأن األدوار السابقة لمدير المدرسة في تعزيز األمن الفكري ومواجهة

ظاهرة االنحراف الفكري لدى الطلبة تحتاج مدير قوي مثقف واعي صاحب مثل وقيم خلقية

عالية وذو كفاءة في العمل ،ويحرص على العمل كفريق ليحقق دوره بفاعلية في تعزيز األمن

الفكري للحد من االنحراف والتغريب الثقافي لدى الطلبة .
ب-دور المعلم :

المعلم محرك أساسي في العملية التعليمية ،ومحور اتصال مهم مع الطلبة ،ودوره عظيم

ومهم فيحمل على كاهله عبئا كبي ار في تعزيز األمن الفكري لدى طلبته ،فهو القدوة والمربي
والموجه والمحرك لسلوك الطلبة ،وصاحب الكلمة الفصل بين طلبته ،بل هو القدوة والمثل

األعلى الذي يحتذون به ويقلدونه في كثير من مواقفهم الحياتية ،ولذا فإن دور المعلم في
تعزيز األمن الفكري لدى الطلبة يتمثل في ما يلي :

 .1التأكيد على أن يكون القدوة الحسنة لطلبته في التصرف والسلوك ،وفي االنسجام
مع القيم اإلسالمية وقوانين المجتمع .

 .2ترسيخ مبدأ الحوار الهادف واالستماع لآلخرين بقصد الوصول إلى الحق ومساعدة

الطلبة على استخدام التفكير بطريقة صحيحة ليكونوا قادرين على تمييز الحق من

الباطل والنافع من الضار .

 .3االهتمام بالتربية االجتماعية وتعليم المعايير السلوكية السليمة.

 .4تشجيع التعاون مع أفراد األسرة والمؤسسات االجتماعية المختلفة .

 .5توجيه الطلبة لطرق البحث عن المعلومات الصحيحة وتشجيعهم على ذلك .
 .6تفهم طبيعة تفكيرهم ليسهل عليه االتصال بهم (.فحجان)43 : 2012 ،
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ويشير الحسين ( )2009إلى أن أدوار المعلم تتنوع في تعزيز األمن الفكري كالدور العلمي
والتعليمي والدور التوجيهي والتربوي والدور الوقائي والدور العالجي وهي كاآلتي :
 .1الدور العلمي والتعليمي ،ويتمثل في :
 -أن يكون ناقال إيجابيا للمعرفة .

 يساعد في تصميم األنشطة الصفية التي تعزز األمن الفكري . يطور أنشطة الصفية محفزة على االبتكار واالنفتاح الفكري الثقافي األصيل علىاآلخرين.

 .2الدور التوجيهي والتربوي ويتمثل في :
 -ينمي شعور الطلبة بالروح الوطنية .

 -ينمي شعور الطلبة بالمسؤولية االجتماعية .

 -يشجع الطلبة على القراءة والكتابة واالطالع المتنوع .

 -يساعد الطلبة على االنضمام للنوادي الثقافية والفكرية والمكتبات الموثوقة .

 يوجه الطلبة للتعامل مع الفضائيات واالنترنت بأسلوب علمي وفق ثوابت ديننااإلسالمي .

 .3الدور الوقائي ،ويتمثل في :

 -يقوم بدعم الطلبة نفسيا واجتماعيا من خالل تطوير إحساسهم باالنتماء الوطني .

 يشجع أولياء أمور الطلبة على دعم ومتابعة عالقات الصداقة ألبنائهم داخلالمدرسة وخارجها .

 يقدم النصح واإلرشاد للطلبة . يوظف وسائل التقنية المختلفة كاالنترنت والوسائط المتعددة وخاصية نقل البياناتكالبلوتوث لتعزيز األمن الفكري لدى الطلبة .

 أن يستمع لطلبته ويحاورهم بالطريقة الصحيحة ،ويتيح لهم فرصة التعبير عن آرائهمواتجاهاتهم بحرية .

 .4الدور العالجي ،ويتمثل في :
 يحاول تقديم العالج النفسي واالجتماعي للطلبة . -يساهم في الكتابة عبر الصحف والمنتديات .

 -يتعاون مع الجهات الحكومية واألهلية ذات العالقة .

 يعمل على تحليل الحاجات النفسية واالجتماعية لطلبته لتقديم العالج المناسب(.الحسين)20-18 : 2009 ،
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ويبرز دور المعلم في مواجهة التحدي العولمي الثقافي والمعرفي بما يلي :

 .1تنمية العقل والوجدان بغرس اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والتأكيد على
القيم اإلنسانية وغرس قيم االعتزاز باإلسالم .

 .2تنمية شخصية الطالب من جميع جوانبها حتي تكون قادرة على مواجهة كافة
التحديات واألخطار المحيطة .

 .3التركيز على تدريب الطالب على كيفية التعاون والتفاعل مع اآلخرين وتمكنه
من فهم الحضارات العالمية .

 .4التركيز على ذاتية التعلم وتدريب الطلبة على كيفية البحث عن المعرفة والتأكيد
من مصادرها المتعددة .

 .5أن يستند المعلم في عمله وممارساته وسلوكه على قاعدة متينة وعقيدة إيمانية
قوية تنبثق عن اإليمان باهلل تعالى والفهم الحقيقي لإلسالم كنظام فكري سلوكي

يحترم اإلنسان ويعلي مكانة العقل ويحض على العلم والعمل والخلق القويم .

 .6التأكيد على أن مهمة المعلم في المدرسة التوازن بين الشخصية العربية من جهة

واالنفتاح على الثقافات العالمية من جهة أخرى والعمل على تحقيق النمو

المتوازن والمتكامل لشخصية الطالب وتنمية شعوره باالنتماء (األسطل والخالدي،

. )65 -64 : 2005

ويجب علينا توضي ح دور المعلم العصري كرائد اجتماعي يقدم ثقافة المجتمع لتالميذه ،حيث
يتضح دور المعلم في النقاط التالية :

 .1تأكيده على االهتمام باللغة القومية كأداة اتصال بين أفراد المجتمع .
 .2تنمية قدرة التالميذ على التفكير العلمي بما يتضمنه من تفكير ناقد وتفكير حل
المشكالت وتفكير ابتكاري .

 .3مساعدة التالميذ على فهم أسباب التغير الثقافي بحيث يسهل عليهم تقبل التغيرات
التي تط أر عليهم .

 .4إكسابهم بعض االتجاهات اإليجابية بحيث يصبحون قادرين على أحداث تغييرات
في ثقافتهم .

 .5تنمية االرتباط العاطفي بالجماعة والحرص على استقرارها وتقدمها وتماسكها وبلوغ
أهدافها .

 .6تنمية فهم التالميذ لتاريخ وطنهم والظروف المؤثرة فيه والعوامل المؤثرة في حاضره
ومستقبله .
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 .7تعريف التالميذ بأهم المشكالت االجتماعية بأبعادها الحقيقية وأهم أسبابها واألثار
السيئة التي تعود على المجتمع وعلى األفراد من عدم حل هذه المشكالت .

 .8توعية التالميذ بأهمية اكتساب مجموعة من العادات واالتجاهات اإليجابية التي
تخدم الفرد والمجتمع مثل :الدقة –النظافة – النظام – والمحافظة على البيئة والعمل

بضمير والتعاون مع اآلخرين .

 .9حث التالميذ على القيام بالعديد من األنشطة المدرسية مثل الرحالت التعليمية
والزيارات الميدانية واالنضمام للجماعات المدرسية المختلفة وعمل المعارض

المتنوعة إلى غير ذلك من األنشطة المدرسية (راث)111-110 : 2002 ،
ج -دور المرشد التربوي :

تعتبررر مس رراعدة الطلبررة لتحقي ررق التوافررق مررع أنفسررهم وتجنيرربهم االنحررراف مررن أبرررز مه ررام
المرشد ،ولذا يجذر به مراعاة عدة أمور لتحقيق األمن الفكري ومواجهرة االنحرراف ،ومرن أبررز
هذه األمور :

 .1التقبررل  :ويعنرري تقبررل الطلبررة كمررا هررم فرري الواقررع واحتررامهم ،وتشررجيع عاطفررة اعتبررار
الرذات ،واشررعارهم برأن لهررم كررامتهم وكيرانهم ،وتخليصررهم مررن مشراعر الدونيررة ،إضررافة

إلى االهتمام بتلبية رغباتهم وحاجاتهم .

 .2التوجيرره الررذاتي  :ويعنرري مررنح الشررباب الحريررة المسررؤولة فرري اتخرراذ القر اررات المناسرربة

لمصلحتهم حاض ار ومستقبال ،واشراكهم فري تحمرل الجرزء األعظرم مرن مسرؤولية توجيره

أمور حياتهم من كافة الجوانب .

 .3اإلنصررات إلررى الشررباب :ويعنرري أن يسررعى العرراملون مررع الشررباب إلررى إتاحررة الفرصررة
للشر ررباب لكر رري يعبر ررروا عر ررن أنفسر ررهم ومر ررا يجر ررول فر رري خ ر رواطرهم فر رري إطر ررار الثوابر ررت،
ومساعدتهم في تذليل العقبات التي تعترضهم ( .الجنحي1429 ،ه )224:

وتالحظ الباحثة أن للمرشد التربوي داخل المدرسة أهمية كبيرة وخصوصا لمتابعة

المشكالت السلوكية للطلبة ،وكذلك للعمل على تنمية ذواتهم ،ومن هنا كان البد من توضيح
خصائص المرشد التربوي الفعال وهي كاآلتي :
 .1الفهم والمرونة

 .2لديه قدرة على فهم دوافع المسترشد .

 .3لديه قدرة على تفسير السلوك المشكل .

 .4ينسق مع المعلمين في المدرسة وادارة المدرسة إلنجاح عمله .
 .5لديه قدرة على إقامة عالقة جيدة مع المسترشد .
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 .6يوضح طبيعة عمله للمعلمين والطالب واألهل والمجتمع ليسهل عليه التعامل معهم .
 .7يسعى إلى مساعدة الطلبة في تحقيق دوافعهم واشباع حاجاتهم المختلفة إذا
كانت تتماشى مع أخالقيات مجتمعاتهم .

 .8يقيم عالقات ودية مع جميع أطراف العملية التربوية .

 .9حيادي بمعنى أنه ال يكون طرفا في أي نزاع داخل المؤسسة التي يعمل بها
ُ .10يجري الدراسات التي تساعده في إلقاء الضوء على أسباب مشكالت الطلبة .
 .11يحترم أخالقيات العمل اإلرشادي (عبد العزيز وعطيوي. )220 : 2004 ،
وتبرز أهمية االرشاد في المدرسة من خالل المهام والواجبات المناط بالمرشد القيام بها

ومن خالل قيامه بدوره يقدم الخدمات االرشادية المساندة للعملية التربوية كاآلتي :

 .1التعرف على المشكالت التربوية والتعليمية والنفسية واالجتماعية التي تتعلق
بالطلبة والتفكير الجاد في وضع الحلول الممكنة لتلك المشكالت .

 .2متابعة قضايا الطلبة داخل المدرسة ودراستها ،وتفعيل دور لجنة توجيه الطلبة
وارشادهم في معالجة تللك القضايا والعمل على إيجاد جو تربوي مناسب يساعد

على اكتساب العادات السلوكية الجيدة .

 .3تبصير الطلبة بمضار بعض السلوكيات كالتدخين وتعاطي المخدرات من

الوقوع فيها ومساعدة من وقع فيها بالتخلص من هذه العادة واقامة المعارض

والندوات (أبو أسعد.)39 : 2009 ،

 .4العمل على تنسيق األنشطة التربوية داخل المدرسة ،وكذلك التنسيق مع

المؤسسات األهلية والحكومية المختلفة لتقديم الخدمات للمدرسة ،والعمل على
تنفيذ أنشطة توعية وتنمية داخل المدرسة (دبور وصافي)179: 2007 ،

أما واجبات المرشد التربوي في المدرسة فهي اآلتية :

 .1يقوم المرشد بتوضيح طبيعة عمله لإلدارة والهيئة التدريسية والطرالب وأوليراء األمرور
في بداية العام الدراسي .

 .2يض ررع خط ررة عم ررل لكرررل فص ررل د ارس رري تناس ررب حاج ررات الطلب ررة والهيئ ررة التدريس ررية
والم ارحررل التعليميررة فرري المدرسررة وي ررتم ذلررك بالتعرراون مررع اإلدارة والهيئررة التدريسررية

وأولياء األمور .

 .3يقروم المرشررد التربرروي برردور المستشررار لرإلدارة والهيئررة التدريسررية فرري األمررور والقضررايا
التربوية وقضايا التوجيه واإلرشاد المتعلقة بالطلبة وأنواع سلوكهم بالصف.

 .4متابع ررة تحص رريل الطلب ررة والعم ررل عل ررى زي ررادة الدافعي ررة للتحص رريل ل ررديهم أو مواجه ررة
مشكالت التحصيل بالتعاون مع اإلدارة والمعلمين والمشرفين وأولياء األمور .
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 .5إعررداد النش ررات لتوضرريح طبيعررة العمررل ومعلومررات هامررة للطلبررة والمعلمررين وأوليرراء
األمرور وي ارعري أن تكرون اللغرة مفهومرة وواضررحة ويطلرع عليهرا مردير المدرسرة قبررل
طباعتها وتوزيعها .

 .6يجم ر ررع المعلوم ر ررات ع ر ررن الطلب ر ررة وينظمه ر ررا م ر ررن خ ر ررالل س ر ررجل الطال ر ررب االرش ر ررادي
السررتخدامه فرري أغرراض إرشررادية وينبغرري أن تكررون هررذه المعلومررات دقيقررة ومتجررددة

باستمرار (أبو حماد. )15 -14 : 2006 ،

ويشير الخرجي ( )2010إلى دور المرشد الطالبي في تعزيز األمن الفكري مرن خرالل عنايتره
بمجموعة من المحددات ،منها :

 .1إيضاح دور الشريعة اإلسالمية في حمايتها للضرورات الخمس .
 .2إبراز دور العقيدة في الوفاء للوطن والمحافظة على ثرواته وأمنه .

 .3إبراز الفكر الوسطي المعتدل لدى الطلبة من مصادره الشرعية المعتبرة .

 .4إبراز قيمة المسؤولية الفردية في األمن لدى الطالب بشركل دائرم فري البيئرة المدرسرية
وفي المجتمع .

 .5تعزي ررز الس ررلوك األمن رري الص ررحيح ل رردى الطلب ررة وح ررثهم عل ررى أم ررن وط ررنهم ومقد ارت رره
ومكتسباته.

 .6تقويم السلوك المخل باألمن لدى الطلبة .

 .7تصحيح األلفاظ والمفاهيم الخاطئة لدى الطلبة.

 .8تحذير الطلبة من المصادر اإلعالمية المشبوهة .

 .9البعد عن التعصب والتطرف والتخريب والجدال العقيم في المجتمع المدرسي .
 .10وض ر ررع بر ر ررامج وقائي ر ررة فعال ر ررة ومسر ررتمرة ،وتفعير ررل المناش ر ررط التوعوير ررة المختلف ر ررة.
(الخرجي)43 : 2010 ،

وتالحر ررظ الباحثر ررة ممر ررا سر رربق بر ررأن اإلدارة المدرسر ررية ممثلر ررة بمر ررديرها والوحر رردة اإلرشر ررادية

والمعلم ررين ال ب ررد وأن تتظ ررافر جه ررودهم وتتك رراثف م ررن أج ررل تعزي ررز األم ررن الفك ررري ل رردى طلب ررة
المدرسة وخاصة في المرحلة الثانوية ،وأن يقف كل منهم على مسرؤولياته فري الكشرف والوقايرة
والعررالج لمظرراهر االنح رراف الفكررري وأسرربابه ،ممررا يسررهم فرري الحررد مررن التغريررب الثقررافي لرردى

طلبتهم .
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المبحث الثاني
المرحلة الثانوية
أوال  :المرحلة الثانوية طبيعتها وأهميتها .

ثانيا  :أهداف التعليم للمرحلة الثانوية .
ثالثا  :خصائص وسمات الطلبة في المرحلة الثانوية .
رابعا  :التغيرات والتحديات المحلية والدولية المحيطة بالمدرسة الثانوية .
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المبحث الثاني
المرحلة الثانوية
مقدمة :
مرحلة التعليم الثانوي أهم المراحل التعليمية التي يعيشها الطلبة ،للتغيرات العديدة التي

تصاحب هذه المرحلة ؛ والتي تط أر على سلوك الطلبة إما باإليجاب أو السلب ،لذا وجب على
اإلدارة المدرسية متابعة الطلبة من أجل كبح السلوك السلبي وتعديله وتعزيز السلوك االيجابي .

وت كتسب المرحلة الثانوية من بين سابقاتها من المراحل أهمية بالغة لكونها مرحلة حرجة يمر

بها طالب التعليم العام ،فرغم النمو المطرد في نواحي شخصيته المختلفة الجسمية والعقلية

والعاطفية والوجدانية واالجتماعية ،إال أن الطالب في هذه المرحلة يشعر بعدم االتزان حيث تعد
هذه المرحلة مرحلة انتقالية بالنسبة له ففيها ينتقل من عالم الطفولة إلى عالم المراهقة فتتجاذبه

سلوكيات العالمين فتارة يحاكي الراشدين وتارة يحاول اثبات نضجه فيخطئ تارة ويصيب تارة

أخرى ،ولربما انساق بال شعور إلى عالم الطفولة فتكون انفعاالته مضطربة متباينة ( .باجنيد،
)77 : 2010

ومما يؤكد أهمية دراسة هذه المرحلة هو أثرها في شخصية الطالب ،حيث أن المدخالت

وجميع التفاعالت ومجريات التعامل التي تجري مع طالب المرحلة الثانوية تسهم بشكل مباشر

وغير مباشر في تحديد مساره وبناء قناعاته وتوجهاته  .ولهذا ستقف الباحثة على أهم النقاط في

هذه المرحلة من حيث :طبيعة المرحلة الثانوية وأهميتها ،وأهداف التعليم للمرحلة الثانوية،

و خصائص وسمات الطلبة في المرحلة الثانوية ،والتغيرات والتحديات المحلية والدولية المحيطة
بالمدرسة الثانوية .
أوالً  :المرحلة الثانوية طبيعتها وأهميتها -:

عند د راسة القضايا التربوية يجب األخذ في االعتبار أكثر الشرائح التعليمية والعمرية تأث ار

وتأثي ار ،وأهمها في نظر المؤسسات التربوية والتعليمية ،ال سيما شريحة طالب المرحلة الثانوية،
والتي تعد من أهم الشرائح االجتماعية وأكثرها تأثي ار وتكوينا للمجتمع ،عطفا على تزامنها مع
مرحلة المراهقة التي تشمل تغيرات فسيولوجية وأزمات نفسية واجتماعية ،تبدأ معها عوامل

الصراع العقلي والفكري والثقافي وعوامل اإلحباط المختلفة التي يتعرض لها المراهق من داخل

األسرة وخارجها ،كالمدرسة وكذلك المجتمع الذي ينتمي إليه .
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وتقاس قوة أي مجتمع من المجتمعات من خالل مستوى شبابها وتطلعاتهم وأساليبهم في

التفكير واهتماماتهم بما يجري حولهم من أحداث وتطورات ،ومدى قدرتهم على مسايرة

المستجدات والمتغيرات وتفاعلهم معها ،فالشباب لديهم من القدرة ما ليس عند غيرهم من الفئات
في تغيير المجتمعات كما يعد الشباب الثروة البشرية الحقيقية التي تتمحور حولها الخطط

والمشروعات وتقام من أجلها وبسواعدها كل عمليات البناء والتجديد والتنمية ( .حسن: 2003 ،

)78

وتعد المرحلة الثانوية من أخطر المراحل التي يمر بها اإلنسان ،لما لها من أثر هام في

تشكيل الشباب فترة المراهقة التي تقابل التعليم الثانوي ،والدور الهام الذي تلعبه في تكوين

المواطن الصالح واعداده للحياة المنتجة ( .صبيح)9 : 1971 ،

وتستمد مرحلة التعليم الثانوي أهميتها من حساسية وضعها في السلم التعليمي ،حيث إن

مرحلة التعليم الثانوي معنية بشريحة عمرية هامة من الطالب تمثل فترة الشباب المبكر ،التي

تعتبر مرحلة غاية في األهمية على صعيد المجتمع والفرد ؛ فهي من سترسم مستقبل المجتمع

من حيث القوة البشرية التي تنهض ،أو قادرة على النهوض لصناعة المعرفة والعمل في سوق
متقدم لتكنولوجيا اإلنتاج  .كما أن هذه المرحلة ذات أهمية للفرد حيث يتحدد على أساسها وفي

ضوء خبراتها مسار نمو الفرد اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا في المستقبل( .مكروم)47 : 2002،

ومن المتعارف عليه أن الشباب على مر التاريخ األسبق إلى التضحية والمقاومة والبذل ،وهم

بمثابة الدرع الواقي لألوطان والتحديات كما يالحظ حرص األحزاب والقيادات السياسية على

استيعاب الشباب وتجنيدهم لخدمتها وتحقيق أهدافها (أبو دف واألغا. )66: 2001 ،

وترى الباحثة أن هذه المرحلة من المراحل الحاسمة في حياة الطالب الدراسية فهي تنقله

لدخول في مرحلة تعليمية جديدة أال وهي مرحلة التعليم الجامعي ،ومن أجل تحقيق ذلك ودخوله

في هذه المرحلة بسالم وأمان وجب على المدرسة واألسرة تحقيق التعاون لمراقبة سلوك أبنائهم .

ويرى السيد ( : )1975أن أهمية هذه المرحلة يرجع لكونها تشكل مرحلة النمو التي ينتقل

اإلنسان منها إلى حياة الكبار ،ومن ثم فهي مرحلة التطور نحو التمايز والتباين توطئة إلعداد

الفرد للتكيف الصحيح في بيئة متغيرة معقدة (السيد)265 : 1975 ،

وأبان (محفوظ )1984،أن الشباب يتعرض في مرحلة المراهقة بالذات أكثر من أي مرحلة

أخرى من مراحل العمر لالنحراف سواء في اتجاهاته الدينية أو الفكرية أو السلوكية ،فتراه يقع

بسهولة في براثن المفسدين والمضلين ودعاة االستعمار الفكري الذين يسعون إلى تحطيم عقائد

الشباب وزعزعة ايمانهم ،وتقويض دعائم بنيانهم العقلي والنفسي واالجتماعي (محفوظ:1984 ،
. )19

36

لذا ترى الباحثة وجوب تحصين طالبنا ضد المفسدين ودعاة الغزو الثقافي ،الذين يحاولون

التسلل إلى عقول طالبنا باسم التحضر والرقي وهم في حقيقتهم يهدفون إلى طمس الهوية والثقافة

اإلسالمية ،وذلك من خالل التوعية السليمة المستمرة وبالتربية اإلسالمية والقيم واألخالق الحميدة
التي تقي من االنخراط في تقليد الغرب وعادتهم يمكن أن ننجح في حماية أبنائنا .

وتبرز في هذه المرحلة أثر الصحبة أو جماعة الرفاق واألقران في عملية التنشئة والتطبيع

االجتماعي ،لما لها من أثر سريع وعميق على المراهق ،فجماعة األقران أو رفاق السن من أقوى
العوامل المؤثرة على حياة المراهق االجتماعية ،حيث يجد من خالل الحديث معهم فرصة للتفريع

االنفعالي ويطلعهم عما يحيط به من مشاكل ويستمتع في قضاء أوقات فراغه معهم ،فجماعة
األقران لها أثر كبير في عملية التنشئة االجتماعية (أبو حطب وصادق. )259 : 1988 ،

ويذكر (الفرا )2013 ،بأن ما يميز هذه المرحلة هو طلبتها الذين يمثلون الطليعة الشبابية

في المجتمع والتي يقع عليها عبء النهوض بالمجتمع وقيادته للتقدم في كافة الجوانب
االقتصادية والعسكرية والسياسية والدينية ،حيث يتجه بعض متخرجيها بشكل مباشر إما لسوق

العمل ،أو إلى التعليم التقني والمهني الذي يؤهلهم للنزول إلى سوق العمل بعد فترة وجيزة ،في
حين يستكمل البعض اآلخر تعليمه األكاديمي بفروعه المختلفة ( .الفرا)19 : 2013 ،

وترى الباحثة مما سبق أن على اإلدارة المدرسية أن تدرك أهمية العناية بطلبة المرحلة

الثانوية ،وتعدهم إعدادا جيدا وتقدم لهم النضج واإلرشاد والتوعية الكافية حيث تقي هؤالء الطلبة
من الضياع واالنحراف .

ثانيا  :أهداف التعليم للمرحلة الثانوية -:
أهداف المرحلة الثانوية تتمثل في إعداد الطالب لإلسهام في الحياة االجتماعية والسياسية
واالقتصادية بصفته مواطنا واعيا فعاال في بيئته .
يرى (البرادعي )1988 ،أن من أهم أهداف المدرسة الثانوية هي :
 .1توفير شروط النمو الجسدي .

 .2توفير شروط النمو العقلي السليم .

 .3توفير شروط النمو االنفعالي السليم .
 .4توفير شروط النمو االجتماعي .

 .5توفير شروط النمو القومي واإلنساني (البرادعي. )112 : 1988 ،

وللتعليم الثانوي نفس أهداف التعليم االبتدائي من حيث تنمية مختلف جوانب شخصية التلميذ
مع االمتداد والتوسع يضاف على ذلك التركيز على األهداف الرئيسية التالية :
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 .1تنمية االنتماءات الصحيحة وهي انتماءات وطنية عربية إسالمية انسانية .
 .2مساعدة التلميذ على التعامل مع األقران بطريقة سلمية ناضجة .

 .3مساعدة التلميذ على التكيف مع التغيرات الجسمية التي تحدث لكل من الذكر واألنثى في
هذه المرحلة العمرية بصفة خاصة .

 .4مساعدة التلميذ على معرفة الدور االجتماعي لكل من الذكر واألنثى وتهيئته تهيئتها للحياة
الزوجية واختيار الزوج والزوجة .

 .5مساعدة التلميذ على تكوين فلسفة رشيدة موجهة له في الحياة ،فالتلميذ يحتاج في هذه
المرحلة بالذات إلي التوجيه الفكري والخلقي .

 .6مساعدة التلميذ على االستعداد الختيار مهنة أو عمل له في المستقبل حياته وذلك من خالل
اإلعداد للجامعة والتعليم العالي أو اإلعداد لسوق العمل أو الحرف أو المهن الصناعية .
فالتعليم الثانوي يمثل المخزون أو الرصيد العام للقوى البشرية  .ومن وظيفته وأهدافه أن يساعد

الفرد على اختيار مهنة واإلعداد لها أو شق طريقة لدنيا الحياة والعمل لكسب معيشته .

 .7تنمية الميول واالهتمامات والهوايات الرياضية والعملية والفنية والموسيقية والمسرحية والثقافية
واالجتماعية وما شابهها من أجل مساعدة التلميذ على حسن استقالل وقت فراغه بطريقة مفيدة

(مرسي. )109 : 1998 ،

ولقد تغيرت النظرة القديمة للطالب في محافظات غزة ،فبعد أن كانت النظرة التقليدية للطالب

تتمثل في تلقينه بما يكفل حفظه للمادة العلمية أصبح ينظر إليه من جميع جوانبه الجسمية

والعقلية والروحية واالجتماعية والوجدانية ،ولهذا تغير دور المدرسة في المرحلة الثانوية من دور

الملقن والناقل للمعرفة إلى دور المتفاعل مع جوانب الفرد من خالل العمليات العقلية والوجدانية

البسيطة والمعقدة ،وأصبح دور المدرسة في إرشاد الطلبة إلى كيفية البحث عن المعرفة ،والبحث

عن طرق يستطيع من خاللها التعامل مع المشكالت التي تعترضه ،وقد بينت و ازرة التربية
والتعليم بأن الطالب يعتبر محور عملية التعلم والتعليم التي تتناول الجوانب الشخصية بالرعاية

والتهذيب ،حيث تتناوله بصورة متكاملة ال تتج أز من حيث ميوله ورغباته وامكاناته ،وبينت أن
عقله وجسمه لهما بصحة واضحة في مستوى ما يتعلمه ،وأشارت إلى أن انفعاالته تؤثر في

نوعية ما يتعلمه ،كما أن قيمه واتجاهاته وعاداته تحدد مسار هذا التعلم (و ازرة التربية والتعليم،

 : 1998نشرة رقم م ت .)72/7/1/4

وتالحظ الباحثة أنه للتعامل مع هذه المرحلة فقد تم تحديد أهدافها بناء على خصائص

ومت طلبات النمو والغايات المراد تحقيقها للطالب في هذه المرحلة ،وترى الباحثة بأنه من
المفترض أن يضع راسموا سياسة التعليم أهداف المرحلة الثانوية نصب أعينهم لما لها من

أهمية ،والحرص على أن تبقى أهدافها متجددة ومعاصرة تأخذ في الحسبان حاجات المجتمع
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السياسية واالقتصادية الوطنية المستقبلية ،وتواكب عجلة التنمية بما يحافظ على األصالة والقيم
والثوابت والمعتقدات ،وأن تتميز األهداف بالمرونة والقابلية للتحقق وتواجه العولمة وتحدياتها .

ثالثا  :خصائص وسمات الطلبة في المرحلة الثانوية -:
تعد الخصائص العمرية واحدة من أهم المحددات التي تبنى على أساسها المناهج المدرسية،
ومن أهم الموجهات لكيفية التعامل مع الطالب وفقا لتلك الخصائص .فالبد من معرفة

الخصائص العمرية لطلبة المرحلة الثانوية للتعرف على حاجاتهم ومشكالتهم بصورة صحيحة،
ومن ثم إيجاد السبل المناسبة لمساعدتهم على حلها .

وتتم يز مرحلة التعليم الثانوي بكونها جس ار يربط بين مرحلة التعليم األساسي والتعليم الجامعي

بما يميز كل مرحلة من هاتين المرحلتين ،ففي هذه المرحلة يكون الطالب على أعتاب الحياة

العملية الحقيقية حيث يبدأ الطلبة في اختيار تخصصهم الذي سيشكل مؤش ار نحو أدوارهم
المستقبلي ة في الحياة ،ونظ ار ألهمية هذه المرحلة فقد حازت على االهتمام األكبر من المجتمع
بكل مؤسساته وأطيافه ،مقارنة بكل مراحل التعليم األخرى (.الفرا)19: 2013 ،

وقد صنف زهران (1435ه) والهنداوي (1427ه) المرحلة الثانوية كمرحلة عمرية ضمن

مرحلة المراهقة المتوسطة ،باعتبار أن مرحلة المراهقة تبدأ من عمر ( )12سنة وتمتد إلى ()21

سنة مقسمة إلى ثالث مراحل  :مراهقة مبكرة من ( )14-12سنة ومتوسطة من ( )17-15سنة

ومتأخرة من ( )21-18سنة ،وقد قسم كل من مخيمر (1421ه) ومنصور الخصائص العمرية
لطالب المرحلة الثانوية إلى خمسة خصائص وهي ( :جسمية ،وعقلية ،وانفعالية ،واجتماعية،

وجنسية) ويزيد تقسيم زهران (1425ه) والهنداوي (1427ه) بذكر ثالثة أقسام وهي الخصائص

( :الحركية ،والدينية والخلقية) إال أن األقسام الثالثة األخرى تندرج ضمن األقسام الخمسة

األخرى باعتبار أنها تشكل الجوانب الشخصية للفرد( .باجنيد)81-80 : 2010 ،

ويمكن تحديد هذه الخصائص في األمور التالية :

 -1النمو الجسمي لطلبة المرحلة الثانوية (الخصائص الجسمية):
يشير (الزعبالوي )1994 ،إلى أن عمليات النمو في هذه المرحلة تتسم بالسرعة عنها في

أي مرحلة من مراحل النمو األخرى ،فالتغيرات الجسمية التي تط أر على األوالد تكسبهم رجولة،
والتغيرات الجسمية التي تط أر على اإلناث تكسبهن أنوثة (الزعبالوي. )28 : 1994 ،

وتعد هذه المرحلة انتقالية من عدم القدرة على اإلنجاب إلى القدرة على اإلنجاب ،وتستمر

عملية النمو فيزداد حجم العضالت وتنمو األعضاء الداخلية كالقلب والرئتين ويزداد الطول وينمو

الشعر وتحصل تغيرات تشمل األعضاء التناسلية (.الضامن 1426 ،ه)178 ،
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ومجمل هذه التغيرات بمثابة وثبات سريعة تؤدي إلى اضطراب يأتي عقب مراحل نمو هادئة

تستوجب إعادة تنظيم الحياة النفسية والروحية لتساير وتالئم التطور والنمو الجسمي المتسارع .

 -2النمو العقلي والمعرفي لطلبة المرحلة الثانوية (الخصائص العقلية) :

في بداية مرحلة الثانوية يزداد نمو القدرات العقلية ويظهر االبتكار وتزداد القدرة على

التحصيل  .ويرى (الديدي )1995 ،أن هذه المرحلة يظهر فيها االبتكار واالبداع والتنوع والنظرة
الجديدة لألشياء وتتضح عالمات االبتكار في المفردات الجديدة والكتابة اإلبداعية ويزداد حب

االستطالع والبحث عن مثيرات جديدة تتسع المدارك وتنمو المعارف ويزداد االهتمام بالمستقبل
المهني وتتطور الميول والمطامح ويتنامى الميل إلى االكتشاف والخيال العلمي (الديدي1995 ،

. )69 :

وتب دأ سرعة نمو الذكاء لقربه من الوصول إلى اكتماله وتزداد نمو القدرات العقلية وخاصة

القدرات اللفظية والميكانيكية والسرعة اإلدراكية ،ويظهر االبتكار لدى المراهقين األكثر استقالال
وذكاء وأصالة في التفكير ويتميز المبتكرون من المراهقين بحب االستطالع والبحث عن مثيرات
جديدة ويظل التذكر في نمو طوال هذه المرحلة وينمو التفكير المجرد وتتسع المدارك وتنمو

المعارف وتزداد القدرة على التحصيل ونقد ما يق أر من معلومات ،والتعبير عن نفسه وتدوين أفكاره
ومذكراته ،وتعد مذكرات المراهقين دليال على النمو العقلي واالنفعالي واالجتماعي ( .زهران،

1425ه )387 :

وذلك دليل نضج عام في القدرات الذهنية ،ونتيجة التطور اللغوي فإنه يستمتع بالنشاط

العقلي ،ولنمو قدرة المراهق على التخيل يمكن توجيه ميوله للتعبير عن ذاته وطبعه بطابع فني
جمالي من خالل الرسوم واألشغال ووصف المشاعر واالنفعاالت .

 -3النمو االجتماعي لطلبة المرحلة الثانوية (الخصائص االجتماعية) :

يكتسب الفرد قد ار كبي ار من النمو االجتماعي خالل المرحلة الثانوية ويمكن تحديد مظاهر النمو

االجتماعي للطالب الثانوي كاآلتي :

 .1الميل إلى جماعات الرفاق من نفس السن  :ويرى هندام وزمالؤه أن المراهق يالحظ عليه

الميل إلى جماعات الرفاق من نفس الجنس فهو ضرورة نفسية تساعد المراهق على حل
كثير من الصراعات ،مثل تحقيق االستقالل النفسي حيث يوفر له السند العاطفي الذي

يوشك أن يفقده بسبب عالقاته المتوترة مع األبوين ( .هندام وأخرون)46 : 1978 ،

 .2الميل إلى الجنس اآلخر  :يميل المراهق في أوائل مراهقته إلى الجنس اآلخر ويرى
(حسين ،وزيدان )1982 ،أن هذا الميل يؤثر على نمط سلوكه ونشاطه ويبدأ هذا الميل
خفيا مستت ار ،ويحاول المراهق خالل تطوره أن يجذب انتباه الجنس اآلخر بطرق مختلفة
متباينة تنشئ في جوهرها مع أطوار نموه ( .حسين ،وزيدان)197 : 1982 ،
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 .3الميل إلى تأكيد الذات  :يرى (الديدي )1995 ،أن تحقيق الذات عند المراهق يتم في
جهات رئيسية ثالث هي :

 البحث عن نموذج يحتذى مثل (الوالدين والمربين والشخصيات الهامة) .
 اختيار المبادئ والقيم والمثل .

 تكوين فلسفة للحياة ( .الديدي. )76 -75 : 1995 ،
 .4الميل إلى الزعامة وتحقيق االستقاللية  :ويؤكد (الديدي )1995 ،أن المراهق تزداد
رغبته في مقاومة السلطة ،والثورة على كل بال وقديم ،وتفضيل الشيء الجديد ،ويزداد

الميل إلى إصالح المؤسسات ،ونقدها من خالل عدم االمتناع بالقوانين واألنظمة

(الديدي)76- 75 : 1995 ،

وت ظهر لدى المراهق في هذه المرحلة الرغبة في تأكيد الذات والسعي إلى تعزيز دوره

االجتماعي والميل إلى لفت النظر من خالل الملبس وطريقة الكالم والضحك والمشي واقحام
النفس في مناقشات أكبر من مستواه والجدل ومحاولة كسر القيود التي تحد من نشاطه

واستقالليته والحديث عن حقوقه ومحاولة التخفيف من سيطرة األسرة وارغام المحيطين به على
االعتراف له بمكانته ومبالغته في وصف ذاته وفي مراحل متأخرة يشعر بمسؤوليته تجاه

الجماعات التي ينتمي إليها فيقدم الخدمات ويحاول إجراء اإلصالحات للنهوض بها ،والميل إلى

االنتماء إلى مجموعة من الزمالء والبحث عن قدوة أو مثل أعلى يعجب به ،ولعل ذلك الكتفائه
بما عرف عن والديه وارتباط والديه بالسلطة ومرحلة الطفولة ويبدأ في تقمص وامتصاص

ومحاكاة من يعجب بهم لذلك البد من تطوير المثل األعلى إلى فكرة ومجموعة قدوات( .مخيمر،

1421ه )167 :

ولعل ضعف نضج المراهق يؤدي به إلى عدم اختيار التعبير المناسب عن بعض خصائصه

وما يرغب تأكيده لمجتمعه ومن حوله من خالل ألفاظه أو أفعاله ،وال شك أن الرغبة في تحقيق
الذات واإلحساس بالمسؤولية والميل إلى االنتماء والبحث عن قدوة هي خصائص يمكننا

استثمارها وتوجيهها ،فوجودها لدى المراهق ليست عيبا ،ولكن يجب تهذيبها وتوجيهها إيجابيا
لتكن منطلقا لتحقيق الرعاية والعناية بالمراهقين وبناء شخصياتهم.

 -4النمو االنفعالي لطلبة المرحلة الثانوية (الخصائص االنفعالية) :
تمتاز هذه الرحلة بنمو متزايد لجميع الطاقات النفسية واالنفعالية وتتفاعل هذه الطاقات لتولد

حساسية مرهفة تجعله يتأثر سريعا بأقل المثيرات االنفعالية فهو مرهف الحس رقيق المشاعر

يتأثر للنقد ،وفي بعض األحيان تظهر عليه مظاهر من اليأس والتمرد والعصيان على السلطة
الوالدية والمدرسية وقد يؤدي هذا التفاعل إلى الهروب إلى أحالم اليقظة ويعود ذلك إلى اختالف

اتزان هرمونات الغدد وعدم القدرة على التكيف السريع مع البيئة وهناك أنماط انفعالية تشبه
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األنماط االنفعالية التي تظهر في مرحلة الطفولة فيظهر الخوف والقلق والغضب والغيرة والحب .

(الهنداوي1427 ،ه . )296 :

ولعل مجموع هذه االضطرابات التي يمر بها المراهق والتأرجح بين النشاط والكسل والتمرد

والقبول والثقة بالنفس وعدمها تعود إلى محاوالت التكيف مع مجموع التغيرات الجسمية والعقلية

واالجتماعية والجنسية ،فيبد بالتجريب والمحاولة والخطأ ،والصراع بين الدوافع والغرائز والقيم

والمبادئ ،الكتشاف ذاته والتعرف على شخصيته وكل ذلك ليس بمعزل عن البيئة المحيطة به

وتأثره بها وبجماعة األقران وما يستخدمه من تكنولوجيا .

 -5النمو الجنسي لطلبة المرحلة الثانوية (الخصائص الجنسية):
يبدأ الدافع الجنسي في شكل إخالص ووالء واعجاب وحب بشخص أكبر سنا من نفس

الجنس غالبا كالمعلم ،فيندفع تجاه أفراد جنسه ثم يتحول إلى الميل الجنسي تدريجيا إلى الجنس
اآلخر وتمتاز العالقات التي يقيمها بالمبالغة واالنفعاالت المتوهجة والعواطف الجياشة( .منصور

وآخرون1425 ،ه)159-157 :

والتربية الجنسية من خالل اآليات والتوجيهات النبوية والقيم التربوية هي األداة األنجع في

التعامل مع هذا الجزء من الشخصية كما أن الطالب في هذه المرحلة بحاجة ماسة إلى األنشطة
لتلبيتها لحاجاته وتعامله المباشر مع شخصية الطالب وتفاعلها معه ،حيث أن كل جانب من

جوانب الشخصية يتطلب رعاية وتوجيها خاصا في هذه المرحلة .

رابعا  :التغيرات والتحديات المحلية والدولية المحيطة بالمدرسة الثانوية -:
تلعب التغيرات والتحديات المحلية والعالمية المحيطة بالمدرسة الثانوية في إتاحة الفرص أو
إقامة تهديدات تؤثر مباشرة على المدرسة الثانوية ،لذا وجب على إدارة المدرسة عند وضع

رؤيتها المستقبلية أن تستبصر بهذه التغيرات وتستفيد منها على أحسن وجه .

ومرن أهرم الصرور التري يواجهرا الطلبرة مرن التغيررات والتحرديات الثقافيرة هري االخترراق

واالستالب واالغتراب الثقافي وفقدان الذات والهوية ،وهي أنمراط مرن التشررذم األخالقري مفروضرة
علرى الشرعب الفلسرطيني ،وعلرى األمرة عامرة نتيجرة سرطوة أجهرزة اإلعرالم والغرزو الثقرافي الرذي

تشهده مجتمعاتنا(.سعد.)78 : 2001،

وقد قابلت التغيرات المذهلة في نظم المعلومات واالتصاالت تغيرات كبيرة ثقافية في معظم

دول العالم ،حيث تميزت هذه الثقافة بأنها تمجد االستهالك وتمهد للعنف ،وتمجد الفردية واألنانية
باإلضافة إلى أنها ثقافة مادية بحتة تستهين بجميع القيم المجتمعية .

ولقد تغير مفهوم التعليم تغي ار جذريا وشامال في هذه الحقبة الزمنية التي تظللها العولمة

وتسيطر عليها آثار الثورة التكنولوجية والنفوذ اإللكتروني ،فمع سيادة نظام العولمة أصبح هذا
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التعليم ضرورة بقاء وضرورة لألمن القومي وما يرتبط به من الجودة الشاملة (الزواوي: 2003 ،

.)43،42

ومن هنا كان على النظم التعليمية أن تلعب دو ار بار از في التهيئة للحوار مع الثقافات

األخرى والتصدي والدفاع عن الهوية وخصوصية الذات القومية ،حتى يحدث التوازن بين

األصالة والمعاصرة وتجنب الوقوع في مستنقع العولمة وصوال إلى المستقبل المرغوب .

ومما سبق يتضح أن التغيرات الثقافية الناجمة عن التطور التكنولوجي المذهل سمحت

بدخول ثقافات جديدة غير مرغوب فيها على جميع المؤسسات التعليمية والتي منها المدرسة

الثانوية ،هذه التحديات ساعدت على ظهور سلوكيات جديدة لدى الطالب مثل العنف واإلدمان

وتقليد الغرب في مالبسهم والتلفظ بمصطلحات مبتذلة وغيرها من السلوكيات غير مرغوب بها،
مما يلقي العبء على المدرسة الثانوية وقيادتها في محاولة إيجاد بيئة شيقة تتصدى لمثل هذه

التحديات من خالل تدعيمها لألنشطة التربوية المختلفة ،وقيام المربين بغرس القيم اإليجابية في

نفوس الطالب وتحفيزهم على االستفادة من إيجابيات الثقافات المختلفة والبعد عن سلبيات هذه

الثقافات ،باإلضافة إلى االستعانة برجال الدين لعمل ندوات دينية تؤكد للطالب ضرورة وأهمية
تمسكهم بالقيم الدينية (نصر)252- 251 : 2008 ،

ويرى (أوجبرن) أن التغير يبدأ في مجال األشياء واألدوات ،ثم يمتد تأثيره لكي يعدل

الجانب االجتماعي ،فالقوة المغيرة كامنة في األشياء ألنها تقبل التغير بأسرع مما تتقبله األفكار،
واألفكار ال يمكن أن تتخلص من تأثيره هذه التغيرات فتحدث اختالل ثقافي واضطراب اجتماعي

(.الملقي. )37 : 1995 ،

وقد أد ت التغيرات الثقافية إلى اختالل في كثير من القيم والمفاهيم االجتماعية فبعد أن

كان الشباب يتشرب قيمه من قنوات شرعية كاألسرة والمدرسة ،أصبح يتشربها من قنوات غربية

وأقران السوء لذلك فالمدرسة ركيزة أساسية في دعم الشخصية التي كونتها األسرة ودفعت بها إلى

ميدان التعليم (الزواوي.)167 : 2003 ،

كل ذلك يؤكد على أهمية دور المدرسة وصالحها في التربية والتوجيه والتعليم ،فهناك

حقيقة ال يمكن إنكارها وهي أنه ال يجري شيء في اإلطار المدرسي بدون أن تكون له عواقب
وآثار على المجتمع واألمة  .ويؤكد ما سبق أن هدف العملية التربوية هو تأهيل هذا اإلنسان
المستخلف للقيام بدوره بكل أبعاده ،ضمن المتغيرات المحيطة المفروضة بالعولمة وسرعة ظهور

النظريات العلمية التي تتحول إلى أجهزة ومواد ،وهيمنة التكنولوجيا على المعرفة وعالم االتصال.

ففي فلسطين على سبيل المثال تبث قيم االستغراب داخل المناهج استجابة للضغوط

وبفعل االستالب المنهجي ،ويتضح ذلك مما يبث من قيم ومفاهيم وأفكار في كتب التربية المدنية
عن الزواج المبكر واالختالط وفصل الدين عن الدولة والمجتمع المدني وحقوق المرأة والحريات
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األربع؛ العقيدة والتملك والرأي والحرية الشخصية ،وما يترتب على ذلك من الزواج بكافر أو غيره

وحق الرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ من التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو

الجنسية أو الدين .واذا كان هناك من مخاطر وجدل حول ما يقرره العصر من أبحاث

باالستنساخ وغيره ،فإن مجال تغريب التربية هو االستنساخ الحقيقي إلخراج نسخ غربية متطابقة

في المضمون وان اختلفت في الشكل( .منصور)609 : 2007 ،

وقد أشارت الباحثة بصورة موسعة للتحديات والتغيرات المحلية والدولية كالعولمة الثقافية

والتغريب الثقافي وغيرها من التحديات التي تحيط بطلبة المدارس الثانوية خالل المبحث الثالث

لإلطار النظري بالدراسة .
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المبحث الثالث
االغتراب الثقافي
أوال  :الثقافة (مفهومها – عناصرها – خصائصها – مجاالتها – وظيفتها) .
 مفهوم الثقافة .
 عناصر الثقافة .
 خصائص الثقافة ومجاالتها.
 وظيفة الثقافة .
ثانيا ( :القيم والتقاليد والعادات واللغة) .
 مفهوم القيم وأهميتها .
 التقاليد االجتماعية .
 العادات .
 اللغة .
ثالثا  :العولمة الثقافية (مفهومها – أهدافها – سلبياتها) .
 مفهوم العولمة الثقافية .
 أهداف العولمة الثقافية .
 سلبيات العولمة الثقافية .
رابعا  :التحديات الثقافية .
خامسا  :االغتراب الثقافي (مفهومه – أهداف التغريب – خصائصه وعوامله – مظاهره) .
 مفهوم االغتراب الثقافي .


أهداف التغريب الثقافي .

 خصائص وعوامل االغتراب الثقافي .
 مظاهر االغتراب الثقافي أو االختراق .
سادسا :الهوية الثقافية .
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المبحث الثالث
االغتراب الثقافي

أوال  :الثقافة (مفهومها – عناصرها – خصائصها – مجاالتها – وظيفتها) -:
الثقافة من أكثر الكلمات استخداما ،إال أنه يكتنفها الغموض والتورية ،وقد يرجع ذلك إلى

تعدد معانيها وتباينها في كثير من األحيان .

ولكل مجتمع ثقافة تميزه وتبلور معتقداته وقيمه ومبادئه وعالقاته االجتماعية وأنماط سلوكه

وتحيزاته اإليديولوجية ،وقد تتشابه بعض المجتمعات في بعض من أشكال الثقافة وأنماط السلوك
غير أنها تتباين عند فحص الخصوصيات المميزة لهذه الثقافة ( .عيد)23 : 2008 ،

وستتناول الباحثة في البداية مفهوم الثقافة وما يتعلق بها من مكونات وخصائص وسمات :
مفهوم الثقافة :

مفهوم الثقافة لغة  :نجد في الكشف عن منابت كلمة ثقافة من ثقف ثقفا وثقوفة ويأتي معنى

تثقيف اإلنسان وتعليمه مطابقا للمعنى الذي جاء في الحديث الشريف " يولد المولود على الفطرة،
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " أي أن كلمة ثقافة كما أنها تتضمن أيضا تثقيف اإلنسان
بالخبرة النافعة التي تتثقف مع أصولنا التشريعية ،فإنها تتضمن أيضا تثقيف اإلنسان بالمعرفة

والخبرة الضارة التي تخالف عقيدتنا ،ومنهج شريعتنا ويقول تعالى  " :إن يثقفوكم يكونوا لكم
أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون " (الممتحنة  :آية) .

الثقافة في االصطالح  :عرفها تايلور  :هي ذلك الكل المركب ،الذي يشتمل على المعرفة

والعقائد والفنون واألخالق والقانون والعادات وغيرها من القدرات التي يكتسبها اإلنسان بوصفه

عضوا في المجتمع (الملقي. )19 : 1995 ،

وعرفها شلبي  :بأنها الرقي في األفكار النظرية ،وذلك يشمل الرقي في القانون والسياسة
واإلحاطة بقضايا التاريخ المهمة ،والرقي كذلك في األخالق أو السلوك وأمثال ذلك من

االتجاهات النظرية (العمري1419 ،ه . )15-14 :

وتعرف الموسوعات العلمية الثقافة  :بأنها مجموعة العادات والتقاليد وأساليب المعيشة والتسلية

ووسائل اإلنتاج والمعتقدات والخ ارفات واألساطير وعادات األكل والملبس التي تشترك بها

مجموعة معينة من الناس " (مازن)4 : 2009 ،

ويعرفها سرحان  :بأنها طريقة الحياة في المجتمع بجوانبها المادية كاآلالت واإلنشاءات واألزياء

وغيرها وهي من صنع اإلنسان في سعيه للتكيف مع البيئة الطبيعية واالجتماعية إلشباع حاجاته
العضوية والعقلية والنفسية كما أنها تتمثل في قيم الحياة واتجاهاتها ومعاييرها الحاكمة وفي طرق

التفكير وأنماط الفكر (كشميري. )29 : 1997 ،
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ويعرفها الخطيب  :بأنها العملية التي تتضمن جميع أنماط الحياة التي طورها أفراد المجتمع ،فهي
بذلك تعني طريقة الحياة الكلية للمجتمع ،كأ ساليبهم في التفكير والتبصير والممارسة والتصرف

في المواقف الحياتية المختلفة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،وفي الزواج ودفن الموتى
واستخدام اللغة وتناول الطعام وارتداء المالبس وممارسة بعض األلعاب ككرة القدم ،كما تشمل

القيم والعادات والتقاليد والفنون والمنتجات المادية لديهم من مسكن وملبس وغداء وأدوات .
والثقافة اجتماعية تشمل كل المجتمع وتعبر عنه (الخطيب. )112: 2011 ،
عناصر الثقافة :
إذا نظرنا بعمق إلى ثقافة أي مجتمع متجانس فإننا نجد أن شمول هذه الثقافة يمكن أن
نقسمه إلى ثالثة عناصر ،تقوم على أساس مدى اشتراك أفراد الجماعة في كل عنصر ،وهذه

العناصر هي :

 -1العناصر العامة :

وهي العموميات التي يشترك فيها أبناء المجتمع جميعا وتكون السمات األساسية لهذه

الثقافة ،وهي التي تؤدي إلى تشكيل نمط مشترك من االتجاهات يمتاز به أفراد الثقافة الواحدة
عن غيرهم من أفراد الثقافات األخرى بصورة تمكن أي فرد من معرفة وتميز أي فرد فلو رأى

ويقر القرآن فسيميزه بأنه مسلم  .فعموميات الثقافة هي التي تميز الشخصية
انجليزي فردا يصلي أ

القومية ألي مجتمع عن مجتمع آخر من خالل صهر أفراد المجتمع في بوتقة واحدة يترتب عليها
تشكيل أنماط سلوكهم ونشاطهم وفقا لنظام معين متعارف عليه يستند إلى الخبرات المتوارثة
والتعليم المشترك ويتأثر المجتمع بغيره من المجتمعات عن طريق االتصال  .وعلى ضوء ما

سبق نجد أن عموميات الثقافة تتمثل في جميع األفكار والقيم والعادات والتقاليد واللغة والنتاجات

الصناعية والزراعية التي يشترك فيها جميع الراشدين في أي مجتمع (الخطيب)247 : 2008 ،

.

 -2خصوصيات الثقافة :
وهي عبارة عن العناصر الثقافية والنقاط السلوكية أو العادات والتقاليد التي تختص بها فئة

معينة داخل المجتمع مثل األطباء والمهندسين والعمال ..الخ .

ورغم خصوصية هذه العناصر إال أنها ضرورية وحيوية للمجتمع ووجودها أمر طبيعي وعدم
وجودها يوجد نقصا داخل المجتمع وذلك لكونها تعمل على تكامل المجتمع من كافة الجوانب

(عفانة واللولو. )33 : 2008 ،

وتتصل خصوصيات الثقافة بالناحية المهنية وكذلك تتصل بالناحية الطبقية فأفراد التخصص

الواحد لهم خصوصياتهم وأفراد سلوكية تمارسها ويستطيع الفرد العادي التعرف على أفرادها من
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خالل معرفة ومشاهدة هذه األنماط السلوكية  .لذا تلجأ بعض الدول إلذابة الفروق الطبقية في

مجتمعاتها والنظر إلى جميع فئات الشعب وأفراده على أنهم سواسية في المعاملة ال يميز فرد عن

آخر إال بسلوكه ومقدار عطائه (الخطيب. )248 : 2008 ،
 -3متغيرات الثقافة :

هي عناصر ثقافية حديثة العهد في المجتمع بحيث ال تنتمي إلى عموميات الثقافة أو
خصوصيات الثقافة وهي تأتي كبديل لعناصر موجودة لذلك تسمى بديالت الثقافة وهي غير

مألوفة مثل االخ تراعات العلمية واالكتشافات الحديثة واألفكار الفلسفية وهذه المتغيرات تكون

مرغوبة لهذا حافظت على العناصر األصلية للثقافة واذا كانت تعالج المشكالت التي يواجهها

ولكنها إذا زادت تغيرت صورة المجتمع (عفانة واللولو. )34 : 2008 ،

وألن ميزة العصر هي سرعة التغير والتغيير وجب علينا رصد هذه المتغيرات لنعرف ما

ينتظر العالم اإلسالمي غدا وما هي آليات التكيف مع هذا العصر لئال يسبقنا الزمن فنجد أنفسنا
من المتخلفين (عبد الحي وآخرون )45 - 10 : 2003 :
خصائص الثقافة ومجاالتها :
ينفرد اإلنسان عن سائر المخلوقات بقدرته على صنع الثقافة والمحافظة عليها وكل مجتمع

بشري له ثقافة خاصة به تميزه عن باقي المجتمعات ،وقد يحدث أنه يوجد تشابه قديما بين

مجتمعين ،إال أنه ال يصل إلى حد التطابق ،رغم ذلك يمكن التحدث عن خصائص عامة للثقافة

تشترك بها جميع الثقافات وهي :

 -1الثقافة إنسانية  :أي خاصة باإلنسان وحده دون سائر الحيوانات ،فاإلنسان هو الوحيد القادر
على االختراع واالبتكار من أجل تلبية حاجاته المختلفة وهذا يعود إلى وجود جهاز عصبي
متطور عنده وقدراته عقلية متفوقة تصنع األدوات واآلالت المختلفة باإلضافة إلى وجود لغات

خاصة به قيم تنير له الطريق (الرشدان ،الجعنيني. )200 : 2002 ،

 -2الثقافة مكتسبة :اإلنسان ال يولد حامال ثقافته معه ،فهو يكتسبها ممن حوله بدءا بالعائلة ثم

يستمر في اكتسابها من خالل مراحل نموه من المجتمع المحيط ومن الجماعات الذين يتعايش

معهم ،ويكتسبها بشتى الطرق المقصودة وغير المقصودة (الحريري. )44 : 2011 ،

 -3الثقافة انتقالية  :نظ ار الستخدام الرموز (اللغة) ،أمكن نقل الثقافة من جيل إلى جيل ورغم أن
الثقافة من صنع اإلنسان ،إال أنها باقية بقاء اإلنسان في األرض (النجار. )127 : 2006 ،

 -4الثقافة تكاملية :الثقافة ظاهرة متكاملة ألنها تجمع بين العناصر المادية والمعنوية ،وتجمع بين

الحاجات المتصلة باإلنسان ،كالحاجات األولية والبيولوجية ،والنفسية ،واالجتماعية،
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واالقتصادية ،والفكرية والسياسية  .أي أنها ال تخرج عن كونها أفكا ار وأعماال اخترعها اإلنسان
إلشباع حاجاته األولية والثقافية .

 -5الثقافة تشبع حاجات األفراد والجماعات  :ويالحظ ذلك من خالل تعطش المغترب إلى سماع

أخبار بالده وذويه وشعوره بالحنين إلى الوطن إلشباع حاجاته الفسيولوجية وحاجاته للشعور

باألمن ،والتقبل ،والحنان ،والتفوق والمنافسة (الحريري)45 ،44 : 2011 ،

 -6الثقافة صريحة ضمنية  :إن أبناء الثقافات األخرى يشعرون لدى زيارتهم لمجتمع ما بالنمط
الثقافي السائد فيه بسهولة ،بينما ال يشعر أبناء الثقافة أنفسهم بأي استثارة حيال هذه األمور
ألنهم يمارسون ثقافتهم بحكم المألوف ،لذا فإن قادة التغير الثقافي ال يغيرون في ثقافتهم األم

باستبدال عناصرها بما ينقلونه من الثقافات األخرى ،وانما يغيرون فيها بعد أن تصبح موضع
دراسة وفهم فتلقى األضواء على الجوانب التي فقدت منطقية استمرارها (الشامي: 2008 ،

. )45

واذا نظرنا إلى مجاالت الثقافة سنجد أنها تنقسم إلى مجالين :

األول  :يتعلق بالجانب االجتماعي كالعقائد والتقاليد والعادات واألفكار واللغة والتعليم  .وهذا
الجانب االجتماعي هو الذي ينعكس في سلوك األفراد .

الثاني  :هو الجانب المادي من الثقافة ،أي مجموع األشياء وأدوات العمل والثمرات التي تخلفها

(الملقي. )37 : 1995 ،
وظيفة الثقافة :

الثقافة تحدد االتجاهات والقيم واألهداف ،فالفرد يتعلم من ثقافته حدود الحق والخير والجمال،
لذلك تتحدد لديه االتجاهات والقيم واألهداف عن طريق الثقافة ألنه يتعلمها في العادة بطريقة ال

شعورية تماما كما يتعلم اللغة ،أما االتجاهات فهي ميول للشعور أو االحساس والعقل أو السلوك
بطرق مختلفة  .أما القيم فهي مقاييس لكل ما هو حسن مفضل أو مرغوب فيه ،بينما تمثل

األهداف اإلنجازات التي تحددها القيم على أنها أمور مشروعة  .ويعتبر االرتباط أو االستناد
الوظيفي بين االتجاهات والقيم واألهداف من أكثر مقومات التكامل الثقافي أهمية  .وقد ينمي

الفرد أو يعدل أو يعارض اتجاهات معينة في ثقافته ولكنه رغم ذلك كله يعيش دائما داخل

إطارها ،ألن الثقافة عندما تحدد االتجاهات والقيم واألهداف تحدد من مواهب أفراد المجتمع ...
تشكل بوجه عام طريقتهم ونظرتهم للحياة العامة (السيد.)63 – 62 : 1997 ،
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ثانيا ( :القيم والتقاليد والعادات واللغة) -:
ستتناول الباحثة كال من القيم والتقاليد والعادات واللغة ألهميتها كمكونات لتعريف الثقافة
مفهوم القيم وأهميتها :

مفهوم القيم  :القيم هي لحمة السلوك البشري وسداه فهي تشير إلى جملة المعايير االجتماعية
التي نحكم من خاللها على هذا السلوك بأنه سليم ،فنعززه ونحببه ،وبأن ذلك السلوك خاطئ،

فندينه وننصرف عنه ونتجنبه (علي. )83 : 1999 ،

وقد عرفها الغامدي " بأنها الخلق الحسن القويم ،فهي مفهوم يتبناه الفرد العتقاد لديه بصحته
عقليا ،ووجدانيا ،وربما إيمانيا ،فهي حالة عقلية ونفسية ووجدانية ( .الغامدي)28 : 2009 ،

وهي مجموعة قواعد ومعايير تنظم حياة الفرد والناس في المجتمعات العربية واإلسالمية

وفق الطريق المستقيم الذي نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية  .ويتم تعلمها عن طريق

المؤسسات والتنشئة االجتماعية المختلفة .

ويعرفها الخطيب " بأنها معايير للحكم على سلوك الفرد في المجتمع والتي تعمل على توجيه

سلوكه وتحدد استجابته في المواقف الحياتية في مجاالت الحياة  :االجتماعية واالقتصادية

والسياسية في إطار مبادئ اإلسالم ( .الخطيب. )70 : 2003 ،
-وظائف القيم  :تلعب القيم وظيفتين مهمتين هما :

ا -الوظيفة األولى  :هي ربط العناصر الثقافية بنسيج محكم وربط الثقافات الفرعية في ثقافة

واحدة ،إن هذه الوظيفة مهمة بالنسبة للقيم ،حتى إن بعض القيم األنثروبولوجين ينظرون إلى
المجتمع كأنه مجموعة من الناس يربطهم في نسيج واحد ونظام من القيم .

ب -الوظيفة الثانية  :هي تحديد أهداف الناس وبهذا تعطي الحياة لديهم شيئا من المعنى ،فبدل
أن يدركوا أعمالهم وسلوكياتهم وكأنها محاوالت إلشباع حاجاتهم فقط نجد أنهم ينظرون إليها

بشيء من األمل لتحقق لهم أهداف يرنون إليها ويتلهفون إلدراكها ونيلها .

أن القيم تلعب دو ار مهما في التوافق النفسي واالجتماعي وفي عمليات العالج النفسي ،كما تعطي
من الناحية االجتماعية الوحدة للمجتمع والثقافة (أبو شعيرة وغباري. )53 :2009 ،

خصائص القيم  :تتصف القيم بالمحافظة ،فهي توجه السلوك دون إحساس أو شعور ،ويصعب
على الفرد أن يتحرر منها ،وبالتالي ال يحدث خلط بين معاني الخير والشر أو الظلم والعدل .

 -2القيم مشتركة بين عدد كبير من الناس  :حيث توجد قيم عامة ذات صبغة جماعية يشارك
فيها أغلب أفراد المجتمع ،وهي أحد عناصر عموميات الثقافة داخل المجتمع .

 -3تساند القيم بعضها البعض  :القيم وحدات مترابطة متكاملة ،فهي كلها تتكامل مع بعضها

البعض وال يوجد سلوك يقره المجتمع إال وتضافرت القيم على ترسيخه .
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 -4تتسم القيم بأنها نسبية  :فهي تتغير زمانا ومكانا ،وهو ما يوضح أن اإلنسان ابن البيئة

ولزمان معين ،وما يحمله من قيم يعبر عن زمانه وبيئته (النجار. )117 : 2006 ،

مصادر القيم  :اختلف الباحثون حول مصادر القيم ،فمنهم من يرى أن مصدرها الفرد ومنهم
من يرى أن مصدرها المجتمع وتوجد جهة ثالثة تعتقد أن مصدر القيم هو القانون الطبيعي الذي

يتمشى مع طبيعة األشياء ويتفق مع العقل والمنطق فالحق حق والعدل عدل ألن الحياة ال تستقيم
إال بهما (عسلية. )24 : 2000 ،

ويؤكد عليان وعسلية على أهمية دور الدين كمصدر من مصادر القيم ،فالدين هو دستور
المسلمين الجامع الشامل حتى بالنسبة للقيم التي نتطلبها أحيانا (عليان وعسلية)612 : 2004،

تصنيف القيم  :تصنف القيم وفقا لعدة أسس

 -1على أساس المحتوى  :القيمة النظرية – القيمة االقتصادية – الجمالية – االجتماعية –
السياسية – الدينية .

 -2على أساس المقصد  :وهذا التصور لروكيش قيم وسائلية وقيم غائبة .
 -3على أساس الشدة  :قيم ملزمة – قيم تفضيلية وقيم مثالية .
 -4على أساس العمومية  :قيم عامة – قيم خاصة .

 -5على أساس الوضوح :قيم ظاهرة – وقيم ضمنية .

 -6على أساس الدوام  :قيم دائمة النسبية وقيم عابرة (زهران. )161 -158 : 2003،

أهمية القيم :

تؤدي القيم في حياة اإلنسان دو ار أساسا فهي تحقق له التوازن النفسي والتوافق االجتماعي،

ويتم اكتساب القيم عن طريق التنشئة االجتماعية التي تبدأ من األسرة ثم تتسع لتشمل

المؤسسات االجتماعية المختلفة التي أنشأها المجتمع ،والقيم التي يعتنقها الفرد تصبح
موجهات لسلوكه وعمله .

ويمكننا إيجاز أهمية القيم بالنسبة للفرد والمجتمع فيما يلي :

 -1تلعب القيم دو ار هاما في تمايز المجتمعات بعضها عن بعض ،فكل مجتمع له نسقه
القيمي الذي يميزه والذي يحدد مواقفه من خالل حل المشكالت .

 -2القيم هي التي تساعد األفراد على االستمرار في حياتهم ومواجهة مشاكلهم وأيضا قيام
واستمرار النظام االجتماعي بوظائفه لتحقيق أهداف الجماعة .

 -3تعمل القيم كمسائل للضبط االجتماعي والضغط االجتماعي ،فهي تحث المواطنين على
عمل األشياء الصحيحة وتشعرهم باالحترام الذي يستحقونه ومن ناحية أخرى تعمل

كضوابط ضد السلوك غير المرغوب فيه .

 -4القيم تخلق التماسك االجتماعي وتحافظ عليه .
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 -5تمارس القيم إلزاما معينا على األفراد مما يؤدي إلى وجود تشابه أخالقي بين أعضاء
الطبقة الواحدة .

 -6يؤدي النسق القيمي إلى ربط أجزاء الثقافة بعضها باآلخر بحيث تبدو متناسقة .

 -7تزويد القيم أعضاء المجتمع بمعنى الحياة والهدف الذي يجمعهم من أجل البقاء .

 -8تنمي القيم الشعور باالنتماء لدى أفراد المجتمع الواحد رغم نقاط االختالف بينهم .
 -9وترجع أهمية القيم في أنها تسمو بالفرد وترفعه فوق الماديات الحسية إلى الحياة
اإلنسانية الرفيعة بكل ما فيها من مثل وقيم ومبادئ ومعايير ومشاركة وجدانية ،وفي

نفس الوقت تعتبر عامال هاما وفعاال في ربط األفراد ببعضهم البعض وتوجيه وجهتهم
ومساعدتهم على تحديد هدفهم والسعي الجاد للوصول إليه .

 -10تعتبر القيم إحدى السمات الهامة التي تسهم في تكوين الشخصية ،كما تلعب دو ار
كبي ار في تفسير سلوك اإلنسان (زايد. )193 – 191 : 2010 ،

أثر التغيرات العالمية المعاصرة على القيم :
من أهم األثار الناجمة عن التغيرات العالمية المعاصرة في المجال الثقافي والفكري وانعكاساتها
القيمية نعرض فيما يلي أهمها :

 -1تزايد مظاهر اإلحساس بالدونية الثقافية والحضارية العربية لدى فئة الشباب .

 -2سيادة اللغة اإلنجليزية (لغة العلم والتكنولوجيا) واالعتزاز بها ،مع تراجع واضح الستخدام
اللغة العربية .

 -3تراجع اإلنتاج الثقافي والفني المحلي (الموسيقى – األغاني –  000أصبحت غربية
الطابع) .

 -4زرع مفاهيم جديدة (من خالل اإلعالم ،المناهج الدراسية) مثل الشرق أوسطية –

اإلرهاب – العنف الحضاري – ثقافة السالم  000الخ .

 -5محاولة تسويق وفرض الثقافة الغربية (األمريكية) من خالل السلطة الرمزية للصورة –
عبر اإلعالم – لتشكيل وعي ووجدان الشباب (أزياء ،ماركات تجارية ،رموز الفن ،اللباس،

أنماط السلوك ،قصات الشعر 00 ،الخ) .

 -6محاولة جعل الشباب مجرد مستهلكين وابعادهم عن اإلنجاز واإلبداع واالبتكار ،واحتكاره
لصالح دول المركز .

 -7محاولة سلعنة المعرفة من خالل تعميم ونشر مفهوم االقتصاد المعرفي حيث تتحول
المعلومة (المعرفة) إلى سلعة استراتيجية ومصدر جيد للربح ،وفرض قوانين حماية الملكية
الفكرية .
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 -8طبقية التعليم العالي ،حيث أصبح مقتص ار على القادرين ماديا فقط ،في ظل تراجع
معدالت الدعم الحكومي للشرائح الفقيرة .

 -9أصبح الكون الفسيح هو مجال نشاط الشباب من خالل اإلنترنت والفضائيات .
 -10تجرى محاوالت عبر اإلعالم عموما لزرع مشاعر النقص والقصور والتبعية في
الشخصية العربية اإلسالمية (الزيود. )89 : 2006 ،

نماذج من القيم  :لكل مجتمع قيمه الخاصة به ،ولكن هناك قيما عامة توجد في غالبية

المجتمعات منها :

 -1التضامن والتعاون  :وتعني التآزر واالعتماد المتبادل والعمل بروح الفريق من أجل إنتاج
أفضل .

 -2العدالة  :وتكون بمساواة األفراد في الحقوق والواجبات ،وتكافؤ الفرص دون تمييز .
 -3الكرامة  :وتعني احترام النفس ،وفقدانها يعني الذل وفقدان الشخصية .

 -4الصبر  :وهو القدرة على انتظار األحداث دون قلق ،والتأني المناسب في حل المشكالت
 -5التواضع  :وهو عدم التمادي في تقدير الذات ،وعدم االهتمام بالمظاهر أو إثارة االنتباه
 -6التسامح  :ويعني الغفران لمن أساء للفرد وهو في مركز قوة العفو عند المقدرة .
 -7الكتمان  :ويعني التحفظ في الكالم أو التصرف .

 -8المحبة  :وتعني حب اهلل والوطن والوالدين واألبناء .

 -9العطف :ويعني مساعدة اآلخرين والشعور بمحنهم والوقوف معهم في المصائب .

-10الصداقة  :لقضاء الوقت والشعور باالنتماء للمجموعة (أبوشعيرة وغباري)55: 2009 ،

ومن القيم اإلسالمية التي جاء بها اإلسالم ورسخها ودخلت المنظومة الثقافية للمجتمع اإلسالمي
بعامة والعربي بخاصة ما يلي :

 -1النهي عن الحقد :قال تعالى" :وال يجرمنكم شنان قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب

للتقوى" (المائدة. )8 :

 -2النهي عن الظلم  :قال تعالى  " :يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "

(النساء . )29 :

 -3إصالح ذات البين  :قال تعالى  " :إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم "

(الحجرات . )10 :

 -4االقتصاد في النفقة والتحذير من اإلسراف  :قال تعالى " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم

يقتروا وكان بين ذلك قواما " (الفرقان . )67 :
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التقاليد االجتماعية :

مفهوم التقاليد  :تعرف بأنها عبارة عن مجموعة من قواعد السلوك التي تنشأ عن الرضا واالتفاق
الجمعي وهي تستمد قوتها من المجتمع .

والتقليد هو أسلوب المجتمع في احتواء العادات النافعة ،واألثار البقايا غير النافعة .

فعدد كبير من أفراد المجتمع يشير تفكيرهم إلى محاولة تفادي أخطاء األسالف وينوع ما بين

التراث الشعبي الحقيقي والقديم (رشوان. )175 : 2005 ،
خصائص التقاليد :

تتميز التقاليد بخصائص عدة منها :

 -1االكتساب  :إن التقاليد فطرية عند اإلنسان وانما هي مكتسبة يتوارثها األبناء عن وتنقل
عن عدة طرق :

أ -الطريقة الشفوية  :أي ينقلها السلف عن الخلف مشافهة بواسطة األساطير والقصص
والحكايات واألغاني الشعبية .

ب -الطريقة المكتوبة  :في الثقافات المتقدمة والتي لديها لغة مكتوبة ،ينتقل التراث عن
طريقة الكتابة والتدريس سواء التاريخ أو طريقة الشعر والنثر واألدب والفن .

ت -بالتجربة والممارسة  :ويظهر ذلك في الرقصات الشعبية أو الطقوس الدينية .

 -2التمسك  :من الصعب على المجتمع أن يتنازل عن تقاليده بسهولة ،ومن يتنازل عن
تقاليده كأنه يتنازل عن أصله ،وال نستطيع أن نقول أن المجتمعات المتطورة تكنولوجيا

تتنازل عن تقاليدها فهي تستخدمها وتمارسها في المناسبات الرسمية ز

 -3اإلصرار والتعمد  :إن استخدام التقاليد يصر عليه المجتمع كما يصر عليه األفراد ،وال
يمكن الخروج عنها إذ أن من يخرج عن التقاليد يقابل بالتأنيب على خروجه ،فترى

األفراد يتمسكون بممارسة تقاليدهم ويحثون أبناءهم على القيام بها.

 -4الصعوبة في التغير  :من الصعب تغيير التقاليد ،ولكن ذلك يحتاج إلى وقت طويل بل
يحتاج إلى سنوات وتحتاج إلى أجيال في تغييرها وحتى في الثورات واالنقالبات إذا تغير
عنصر ثقافي تقليدي فإنه يبقى في المجتمع ويمارسه البعض ولو لحين وقد يعود التقليد

ثانية للظهور (الرشدان. )149-148 : 2008 ،
مجاالت التقاليد :

 -1الشعائر  :هي ممارسات تعبر عن المشاعر المشتركة واالتجاهات ،من خالل أفعال
منظمة رسمية تؤدي بدرجات متفاوتة وتستهدف تدعيم روابط التضامن بين األشخاص
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المشاركين فيها ،ومن ذلك قراءة الفاتحة عند الخطبة ،وقراءة المأذون بعض األدعية
عند العقد ،ومن أمثلة ذلك تناول الطعام في مناسبات الحزن مثال .

 -2الرموز  :الرمز هو تعبير أو نشاط استجابي يشير إلى فكرة أو ميزة أو إشارة مجردة
تحل محل الموضوع األساسي أو الرئيس ،ونصبح بديال عنه ومتمثال له  .ومن الرموز

التي تعد تقالي د خاصة  :اإلشارات التي توضع على أكتاف الجند وشعارات الكشافة
والجوالة .

 -3االحتفاالت العامة  :تظهر في النواحي الدينية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية،
ومن التقاليد المعروفة في االحتفاالت  :الدبكة والغناء والسحجة (أبو شعيرة وغباري،

. )80 : 2009
العادات :

مفهوم العادات  :تتمثل األفعال التي تنشأ في نطاق الجماعة مثل أعياد الميالد واألفراح
واالحتفاالت الدينية واالتيكيت وال تقتصر العادات على طبقة معينة وانما لها صفة العمومية
واالنتشار في الثقافة  .فهناك بعض العادات التي لها صفة العمومية بين كل الطبقات

االجتماعية والجماعات وأخرى خاصة بطبقة اجتماعية معينة أو جماعة معينة في المجتمع ،كما
أن طرق اتباع هذه العادات قد تختلف من طبقة إلى أخرى ومن جماعة إلى أخرى في المجتمع

(السيد. )125 : 1998 ،

خصائص العادات  :تتميز العادات بمجموعة من الخصائص والتي تتمثل :
 -1التلقائية  :لما كانت العادات االجتماعية تنبثق من حاجات الناس الطبيعية الحيوية ،فإن
العلماء يميزونها دائما بأنها تلقائية أي تتكون في داخل الجماعة بصورة غير واعية وغير

مقصودة ،ودون تأمل أو هدف منطقي ،وذلك ألن أساسها المحاولة العشوائية والتجربة

والخطأ في إشباع الحاجات الطبيعية .

 -2اإل لزام والجبرية  :ومن مميزات العادات االجتماعية أنها ملزمة وجبرية ،أي أن لها سلطة
وسلطانا على األفراد يضغط عليهم ويشعر كل واحد منهم أنه مضطر للخضوع لها ،ففي
الوقت الذي نجد فيه أن العادات مفروضة علينا نجد أنفسنا متمسكين بها ونجد راحتنا بها .

 -3التنوع والنسبية  :والعادات االجتماعية متنوعة منها ما يتناول عادات الناس في تناول
الطعام والشراب ،وفي الملبس والمسكن ،وكذلك في ألوان النشاط األخرى المرتبطة بالخطبة
والزواج والميالد والوفاة وصالت القرابة وغيرها .

والعادات االجتماعية نسبية تختلف أوضاعها باختالف األمم والشعوب واألقوام والجماعات
ففي مصر وبعض الدول العربية يشربون الماء وفي فرنسا يشربون النبيذ بدال من الماء .
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والعادات االجتماعية ليست نسبية إلى المجتمعات فحسب ،بمعنى أنها تتغير من مجتمع إلى

مجتمع ومن مكان إلى مكان ،بل هي أيضا نسبية إلى الزمان ،فهي تتغير من عصر إلى آخر

ومن زمان إلى زمان ومما يدل على ذلك مثال الفرق الكبير بين مدى النشاط المسموح به للمرأة

اآلن ،وبين نشاطها الذي كان مسموحا لها به منذ ثالثة أو أربعة أجيال (دياب119 : 1969 ،
– . )131

اللغة :
اللغة العربية كانت وما زالت جوهر الهوية الثقافية ،فهي لغة القرآن الكريم وأيضا لغة ثرية

في محتواها ،ثمينة بقدر مفرداتها على التعبير عن الحياة في أدق تفاصيلها وعن العلوم في أدق
مكنوناتها ،وقد حافظت اللغة العربية على استمرار أمة عربية لها امتداد جغرافي واحد ،وتاريخ
مشترك واحد ،وتطلعات مستقبلية واحدة ،ولهذا فاألمم التي لم تكن تملك وحدة اللغة تفتت

وانهارت ،ألن العقل فيها منقسما على ذاته والفكر مغتربا عن واقعه ( .عيد)28 : 2008 ،

واللغة العربية هي البوتقة التي انصهرت فيها خصائص الشخصية العربية عبر الزمان

بأبعادها المختلفة الثقافية و الفكرية والدينية ،وترجمة النتماء الفرد العربي ووالئه لقوميته ودينه،
فقد كانت أول ما استهدف في مشروع عولمة الثقافة الذي تقوده أمريكا  .لذا نجدها وقعت في

أزمة وحدث غياب لغوي تماما كما حدث غياب في األمن االقتصادي والغذائي ،ويرجع حدوث
ذلك من خالل عدة مظاهر :

أ -انتشار العاميات على حساب الفصحي ،فقد تجاوزت اللغة العربية كافة الدعوات إلى
إحالل العامية بديال للفصحي .

ب -النزوع إلى التغريب وهي ظاهرة ال تنفصل عن سابقتها ،فنجد مسميات األشياء تأخذ
الطابع الغربي ،فبدال من أن نختار ألوالدنا أسماء عربية إسالمية ،نجد العديد من األسماء

األجنبية تنتشر بيننا .

ت -غياب اإلنتاجية الثقافية  :وهذا ليس عج از في اللغة بمقدار ما هو عجز فينا ،وانبها ار بما

تقدمه الحضارة الغربية واالنغالق على نفسنا في الفترات السابقة واالرتماء في أحضان

التقليد .

ث -استعدادنا التام لنقل ثقافة اآلخر وتفضيلها على ثقافتنا ،توهما منا بعجز نعيشه بينما نجد

العديد من الفنون والعلوم وردت أسسها او إشارات في موروثنا ،واكبر دليل على ذلك
القرآن الكريم الذي اشتمل على كل ما وصلت إليه البشرية وما ستصل إليه (أبو سلطان،

. )42-41 : 2012
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ثالثا  :العولمة الثقافية(العولمة الثقافية  :مفهومها – أهدافها – سلبياتها) -:
العولمة :
يرجح بعض الباحثين نشأة العولمة إلى جذور تعود إلى القرن الخامس عشر وهي حقبة
ظهور الدولة القومية الموحدة ومن هؤالء سمير أمين حيث قال  :إن العولمة نشأت مع نشوء
الدولة القومية ونشوء الرأسمالية ( .أمين)25: 1998 ،
ويرى بعض المفكرين بأنها ظاهرة جديدة وليدة التطورات االقتصادية والسياسية والتقنية
السريعة التي ظهرت خالل عقد التسعينات من القرن العشرين بعد انهيار مجموعة الدول
االشتراكية وظهور نظرية القطب الواحد ،فيقول دومينيل فيدال من هيئة تحرير اللوموند دبلومتيك
األمريكية  :ليس من باب المفارقة التأكيد أن العولمة قد بدأت في التاسع من تشرين الثاني عام
( )1989مع سقوط جدار برلين أو في آب ( )1991تاريخ زوال االتحاد السوفيتي ( .الحمش،
 . )47 : 1998حيث تقود عولمة االقتصاد قافلة العولمة حاليا تجر وراءها عولمة الثقافة ،حيث
نجح االقتصاد متضامنا مع السياسة في التهوين من قدر الثقافة ،تلك الثقافة التي تعرف بأنها
كل ما يبقى بعد زوال كل شيء ( .علي)46 : 2001 ،
والعولمة ليست فك ار إيديولوجيا أو مذهبا سياسيا جديدا بقدر ما هي ظاهرة نشأت عبر
عقود عديدة من رحم النظام الرأسمالي ( .الخالدي)47 : 1999 ،
فهي القوة بمفهومها الشامل االقتصادي والسياسي والعسكري والتقني واإلعالمي والثقافي،
وهي األساس الذي سوف تصنع أو تكون شكل النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين .
(خريسان )21 : 2001 ،وهذا يجعلها قابلة للتوسع باستمرار وتنتج مناهج وأساليب جديدة
تدعمها الثورتان التقنية والمعلوماتية إلنتاج نظام جديد مهيمن في قيمه وأهدافه وأساليبه .
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مفهوم العولمة الثقافية :
العالقة الجدلية بين العولمة واشكاليات الهوية عالقة تبادل التأثير واقع ال ينكرره أحرد ،ويبقرى اتجراه

هررذه العالقررة الجدليررة فرري فتررة مررن الفتررات وبالتررالي الشرركل الررذي تتخررذه والمظلررة الترري تسررتظل بهررا،

وهمررا يختلفرران لرريس فقررط برراختالف العصررور والم ارحررل التاريخيررة بالنسرربة للعررالم ككررل بررل يتباينرران

أيضا بتباين الوضعيات واختالف العوالم ( .سموك)151 : 2012 ،

ومفهرروم العولمررة الثقافيررة ينطبررق مررع مررا جرراء برره بريجنسرركي الررذي يشررير إلررى بررروز الثقافررة كسررلعة
عالميررة تسرروق كررأي سررلعة تجاريررة أخرررى ومررن ثررم بررروز وعرري وادراك ومفرراهيم وقناعررات ورمرروز

وسائل ثقافية عالية الطابع ( .عبداهلل)52 : 1998 ،

وهناك العديد من التعاريف للعولمة في المجال الثقافي فقد عرفها بالقزيز  :بأنها ماهي

إال فعل اغتصاب ثقافي وعدواني رمزي على سائر الثقافات ألنها رديف االختراق الذي يجري

بالعنف المسلح والثقافة فيهدد سيادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغها العولمة (بالقزيز،

 )318 : 1998حيث أشار الدليمي إلى االختراق الثقافي كأسلوب للعولمة على أنه " نوع من
التبادلية من خالل عمليات القبول والتكليف ،كما أنه ال يعبر عن عملية انتشار تأخذ شكل
التفاعل االيجابي أو اتصال مورفولوجي أحادي االتجاه من خالل المنافسة أو المحاكمة أو من

خالل تماثل المؤسسات (الدليمي. )300 : 2011 ،

فاالختراق الثقافي آلية متطورة تسعى إلى تكريس منظومة معينة مرن القريم الوافردة تتفاعرل

داخرل المجتمرع وتسرري بربطء ولكرن بثبرات داخرل منظومرة القريم اإلسرالمية فتعمرل علرى تفتيتهرا

وتمزيقها من الداخل ،وتقوم في إعاقة النمو المستقبل للمجتمع سواء اقتصاديا أو ثقافيا ،وهو بنيرة
ثقافيرة فاعلرة تعمرل فري المردى المتوسرط والبعيرد علرى خلرق رأي عرام مسراند ومتقبرل األفكرار وقريم

الثقافرات الوافردة والتري يرتم بثهرا وترويجهرا ممرا يخلرق مزيردا مرن العوائرق التري تحرول دون امرتالك
المجتمعرات للمقومرات العلميرة والفكريرة والثقافيرة التري تسرمح بتعزيرز ثقافتنرا وتأكيرد قردرتها علرى

التصدي للمهام التاريخية المطروحة (.سرابي.)48 : 2005 ،

وهذا المفهوم يوضح الوجه غير المرغوب فيه للعولمة في مجال الثقافة  .وما ورد من

مفاهيم للعولمة جاءت كما ورد في مفهومها الغربي وهذا يعني أنها تحمل العمق الثقافي الغربي
وهي تعبر تعبي ار بليغا عن محتوى العولمة وتحمل معاني تتناقض تناقضا كبي ار مع منطوق

ومعنى اآلية الكريمة (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن

أكرمكم عند اهلل أتقاكم) (الحجرات آية )13 :

لكن المنظور اإلسالمي للعولمة لكي يحدد يجب أن ينتقل إلى طاولة بحث أخرى غير

التي يدور عليها البحث في المفهوم الغربي – رابح وخاسر ،وشمال وجنوب  ،-ألن المنظور
اإلسالمي أكثر اتساعا وشموال من اإلطار المادي الضيق الذي تدور العولمة في فلكه ،فالغايات
58

اإلسالمية تتجاوز الغايات المادية ألنها تنتقل باإلنسان إلى ربطه لألشياء المادية بالروحية ،فهي

تربط الغاية والهدف من حيث الوصول إلى اآلخرة ،فأولويات المصالح االقتصادية في اإلسالم

ت تحدد تبعا للغايات العقائدية المستهدفة من السعي اإلنساني في التصور اإلسالمي  .إن الرؤية
اإلسالمية ال تقف عند حدود هذا الموقف االقتصادي من العولمة ألنه حسب تلك الرؤية فإن

المسألة تنطوي على صراع أيديولوجي كامن وراء الصراع االقتصادي ( .المزروعي والبياتي،
)171 ،170 : 2012

ويشير المؤرخ األمريكي رونالد شيل إلى أنها " الثقافة التي ستسود العالم في زمن العولمة هي
ثقافة أفالم الحركة والعنف ،والحرية ،والجنس ،وأن الواليات المتحدة غير جادة في تقديم ثقافة

راقية للعالم (علوان. )869 : 2005 ،

ويرررى عبررداهلل أبررو ارشررد بأنهررا محاولررة مجتمررع مررا تعمريم نموذجرره الثقررافي علررى المجتمعررات

األخرى ،وذلك مرن خرالل الترأثير علرى المفراهيم الحضرارية والقريم الثقافيرة واألنمراط السرلوكية ألفرراد
هررذه المجتمعررات بوسررائل سياسررية واقتصررادية وثقافيررة وتقنيررة متعررددة مررن خررالل ديناميررة االخت رراق

الثقافي واستعمار العقرول واحترواء الخبرراء وربرط المثقفرين بردائرة محرددة ينشردون إليهرا بصرورة بعيردة

عن أعمرال العقرل التفراعلي للرذات وبقائره فري سرياق األداة الوظيفيرة المخصصرة (الحراجي1423 ،

ه . )107 :

وتشير أيضا العولمة الثقافية إلى بروز الثقافة كأي سلعة عالمية تسوق كأي سلعة

تجارية أخرى ،ومن ثم بروز وعي وادراك ومفاهيم وقناعات ورموز ووسائط ثقافية عالمية الطابع

(خريسان. )20 : 2001 ،

وهي محاولة لوضع شعوب العالم في قوالب فكرية موحدة وذلك لسلخها عن ثقافتها

وموروثها الحضاري ،فالعولمة نظام يقفز على الدولة واألمة والوطن ،نظام يريد رفع الحواجز

والحدود ،إنه ن ظام يعمل على إفراغ الهوية الجماعية لألمة من أي محتوى ،ويدفع إلى التفتيت
والتشتيت ليربط الناس بعالم ال وطن وال أمة وال دولة ( .الجابري)19 : 1998 ،

واذا كان لنا أن نأخذ بمعطيات عالمنا الراهن فإن المعطى الذي يفرض نفسه اليوم هو

أن مسألة الهوية لم تعد في الظل ولم تعد تابعا بل إنها تطغى على سطح األحداث أو على
األقل تزاحم وتضايق على هذا السطح غيره من المعطيات )Arkoun . 1984 : 201( .

واالنقالب الذي حدث في مجال العالقات بين العولمة والهوية والذي يجسده تراجع

الشعارات المعبرة عن مسألة العولمة لحساب شعارات مسألة الهوية ،لم يعد النظر إليه اليوم على
أنه حدث عارض يمر سريعا كما تمر الموضة بل غدا موضوعا اجتماعيا ثقافيا وسياسيا

وجيوستراتيجيا يتحدث عنه ،بل ويحلل ويدرس من نوع (عودت المكبوت) وعودة المقدس (في
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العالم الغربي) والصحوة اإلسالمية والمراجع الروحية في العالم اإلسالمي (Bouder . 2007 .
):223

والوظيفة التاريخية للهوية اإلسالمية في العالم اإلسالمي ،هي وظيفة التوحيد المعنوي

الروحي والعقلي ،وظيفة االرتفاع بالعالم االسالمي من مجرد رقعة جغرافية تحضن شعوب ودول
تدين باإلسالم إلى وعاء ألمة ال تكون إال بالهوية اإلسالمية )Arkoun . 1984 : 215( .

وترى الباحثة مع هذا التطبيع واالستسالم لهيمنة الغرب ولعملية االستتباع الحضاري

يأتي فقدان الشعور باالنتماء لوطن أو أمة أو دولة أو حتى قومية ،ومن ثم إفراغ الهوية الثقافية

من كل محتوى ،وبالتالي حدوث التغريب الثقافي ألفراد المجتمع وأبنائنا وطالبنا الذين هم رأس

مال الوطن ومستقبل األمة .
أهداف العولمة الثقافية :

 -1تعزيز ث قافة االختراق التي تمثلها العولمة والتي تقوم على أساس التطبيع مع الهيمنة

وتكريس االستتباع الحضاري ألمريكا ،مما يؤدي إلى فقدان الشعور باالنتماء لوطن أو

أمة أو دولة ،وبالتالي إفراغ الهوية الثقافية من كل محتوى .

 -2التقليل من قيمة الثقافات المختلفة وفرض هيمنة ثقافيه واحدة ،أال وهي الثقافة األمريكية
في الوقت الحاضر ،كونها المالكة لمراكز توجيه آليات العولمة .

 -3إشاعة الذوق الغربي في االستهالك وفي ممارسة السلوك االجتماعي مع اآلخرين ،فهي

تعمل عل ى إشاعة ما يسمى بثقافة العنف التي من شأنها تنشئة أجيال كاملة تؤمن
بالعنف كأسلوب حياة وكظاهرة عادية وطبيعية ،وما يترتب على ذلك من انتشار الرذيلة

والجريمة والعنف في المجتمعات اإلسالمية ،وقتل أوقات الشباب بتضييعها في توافه

األمور وبما يعود علينا بالضرر البالغ وبما يعود عليه بالضرر البالغ في دينه وأخالقه

وسلوكه وحركته في الحياة ،وتساهم في هذا الجانب شبكات االتصال الحديثة والقنوات
الفضائية وبرامج االعالنات والدعايات للسلع األوروبية التي تخدش الحياء والمروءة

والكرامة واإلنسانية .

 -4طمس الهوية الثقافية لألمة اإلسالمية خاصة من خالل انتشار األزياء والمنتجات
األمريكية في كثير من الدول اإلسالمية ،ألن هذه السلع تحمل في طياتها ثقافة مغايرة

تحت ثقافات األمم المستوردة لها ،وظهور اللغة االنجليزية على واجهات المحالت

والشركات ،وعلى اللعب والهدايا وعلى مالبس االطفال والشباب .

 -5نشر الثقافة الالدينية وفرض الركض خلف الموضات االجتماعية الفاجرة (الرقب ،د ت
. )10 -9 :
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وترى الباحثة من خالل ما سبق ان العولمة الثقافية تسعى إلى تكوين ثقافة عالمية واحدة

معتمدة على التطور والتقدم العلمي من أجل إذابة الهوية الثقافية لجميع الشعوب خاصة الهوية

العربية واإلسالمية ،والواليات المتحدة هي التي تتبنى وترأس هذا الموقف عمليا ،كونها المسيطرة
على العالم من جميع النواحي السياسية – واالقتصادية – والثقافية والعسكرية والتقنية .

سلبيات العولمة الثقافية :
ليس صحيحا أن العولمة الثقافية هي االنتقال من حقبة ومن ظاهرة الثقافات الوطنية والقومية

إلى ثقافة عليا جديدة هي الثقافة العالمية أو الثقافة الكونية على نحو ما يدعي مسوقو فكرة

العولمة الثقافية ،بل إنها بالتعريف  :فعل اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على سائر الثقافات ؛
إنها رديف االختراق الذي يجري بالعنف المسلح بالتقانة ،فيهدر سيادة المجتمعات التي تبلغها

عملية العولمة ( .علوان)869 : 2005 ،

ومن هنا تبرز سلبيات العولمة الثقافية على صعيد الفرد والمجتمع لمحاربتها القومية العربية

والعقيدة اإلسالمية واألمة العربية واإلسالمية وخاصة الثقافة الفلسطينية لخصوصية القضية

الفلسطيني ة وما تمر به من منعطفات لتحقيق أهدافها التدميرية لتغريب أبنائها وأهلها ومن أبرز

سلبيات العولمة الثقافية  :نشر الثقافة االستهالكية واالستهالك الثقافي ،وانتشار القيم والعادات

الغربية ،وصهينة وأمركة المفاهيم الوطنية الفلسطينية ،ومحاربة اللغة العربية  .وستفصل الباحثة
بعض السلبيات للعولمة الثقافية كاآلتي :

 -1نشر الثقافة االستهالكية واالستهالك الثقافي :
ليس عيبا أن نكون مستهلكين أوال ،ولربما كانت حالة االستهالك دليال لنا وهاديا لنحدد معالم

طريقنا نحو االنتاج ،العيب يكمن في أن ال نملك عناصر اشباع هذا االستهالك وأن نتركها وكما
تشاء تأتي أو ال تأتي ولتجعلنا في مهب رياح القائمين على إنتاجها وتوفيرها .

وبناء على إحصاءات الجهاز المركزي الفلسطيني فبلغ متوسط استهالك الفرد الشهري من

السلع والخدمات في الضفة والقطاع حوالي ( )155.5دينار أردني ،وقد بلغ متوسط استهالك
الفرد من الطعام حوالي ( )555دينار أردني بواقع ( )61دينار أردني (المركز اإلحصائي

الفلسطيني . )48 : 2011 ،كما أن كثرة المطاعم والمراكز والمحالت التجارية التي تمأل
األسواق تدل على نمو الثقافة االستهالكية بين أوساط المجتمع الفلسطيني .

فإشكالية الهوية في العالم اإلسالمي هي في مظهرها األول والمباشر مسألة المادة المعرفية

المستهلكة وطريقة استهالكها واعادة انتاجها ( .سموك)161 : 2012 ،

وألهمية األمر أصبحت حالتي االستهالك واإلنتاج من الحاالت الحياتية المؤثرة في كل

مناحي الحياة ،وأصبحتا هما الشغل الشاغل والهم المستمر لدى ذوي األلباب فمؤشرات االشباع
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وبالمقابل الحرمان ،واالكتفاء الذاتي ثم الفائض ،وبالمقابل العجز الكلي أو الجزئي كلها تؤثر
وترتبط بالحاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية وغيرها من أوجه الحياة وأنشطة أي

مجتمع من المجتمعات ،وبعيدا عن كل الحاالت إال الثقافية منها فهي موضوعنا  ...فاإلنسان
العربي مثله مثل الكثير من البشر في مختلف بقاع األرض مستهلكا ثقافيا في حاجة دائمة

لإلشباع الثقافي بمختلف تنوعاته ومجاالته وفروعه ؛ لديه خلفية طيبة وركيزة حضارية متفوقة
وعقيدة دينية راسخة ،لديه أعظم الرساالت السماوية التي تمثل له نبعا صافيا دافقا لشتى روافد
الحياة اإلنسانية لديه ما يكفيه ويكفي شعوب العالم أجمع للوصول لحالة من االشباع في كل

صنوف الحياة ودروبها ،وليست الثقافية فقط .

ورغم توافر عناصر االشباع الثقافي نجد تلك الحالة العارضة والمتواجدة لألسف في حياتنا ؛

حالة الفوضى الثق افية ! يكاد األمر الواقع يقرر لنا اختالف منابع الثقافة وبالتالي االستزادة منها
من منبع آلخر ،بل ولفئة دون أخرى في البلد الواحد ،رغم توافر ركيزة المنبع الواحد لكل روافد

الحياة .

وليس هناك بشاهد أو بدليل على ذلك إال اختالف ما يدرس في مراحل الدراسة ألطفالنا

وشبابنا ،فالمناهج تعد وتطبق وتدرس من خالل رؤية إقليمية محلية محدودة تراعي فقط حدود
المكان والزمان لمن سيدرس لهم تلك المناهج ولمرحلة محددة ،تبدأ بعدها انطالقة الدارسين نحو
التنوع ونهل الثقافة من مصادر متعددة مختلفة ال مراعاة فيها لحدود المكان أو الزمان،

فال تحصيل الثقافي هنا محدد ما بين رؤية محددة مفروضة ورؤية متنوعة مرغوبة ،تنتفي معها
صفة الثبات وصفة وحدة المنبع والمنطلق ،ال هدف للتحصيل هنا إال اشباع رغبة كامنة في

نفس الدارس ليحصل على دليل ثقافته الذي قد يكون في ذات الوقت دليل غربته عن كل حياته !

هناك نماذج لدينا عن قدرة البعض على إيجاد صيغة التمازج ما بين تحصيله المفروض

وتحصيله المرغوب ،أي القدرة على إخضاع كل تحصيله الثقافي ضمن أطر منبعه الثقافي
الفطري وعقيدته الراسخة ،فيكون هناك النجاح في السيطرة على ما ورد إلينا من روافد أخرى

واخضاعها عن طريق التمازج الثقافي والتفاعل مع روافدنا األصلية التي بها كانت حياتنا
وعقيدتنا وتقاليدنا ،هذا النجاح الذي يضيف ويزيد من أواصر التقارب والتأكيد والواقعية بين ما
لدينا بالفعل وما نحصل عليه مما لدى اآلخرين .

وليس هناك من شيء بأقوى من عقيدتنا اإلسالمية السمحاء منبعا ومنهال لتكويننا الثقافي،

وليس هناك من عناصر اإلنتاج ما هو بأقوى وأعظم من تعاليم ديننا وشريعة اإلسالم لتكون لنا
عنصر التنظيم والتعامل وتحديد األهداف ولتكون ركيزة لكافة عناصر االنتاج ،غير قابل للتبديل

أو التحوير ،عنص ار ثابتا ال يتأثر بالزمان أو المكان بل له صالحية تمتد لكافة البشر في كل
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بقاع األرض عنص ار ثابتا راسخا تدور من حوله العناصر األخرى التي تكمل عملية اإلنتاج ذاتها

وتحدد هويتها ( .جمعة)221 - 220 : ،
 -2انتشار القيم والعادات الغربية :

هناك انتشار واسع للقيم والعادات الغربية والرأسمالية والتحررية القائمة على المادية والفردية

مثل األنانية والثقافة االستهالكية ،والعنف والجرائم والمخدرات  000الخ (حمد)143 : 2012 ،
.

 -3صهينة وأمركة المفاهيم الوطنية الفلسطينية :

قامت وسائل وأدوات ومؤسسات العولمة الثقافية بأمركة وصهينة المفاهيم الفلسطينية ،فهدفت

إلى تزييف العربي وقلب الحقائق لصالح الكيان الصهيوني ،لذلك فقد كان لوسائل االعالم
العالمية والعربية األثر األكبر في الترويج لمفاهيم صهيونية وأمريكية لتحل محل المفاهيم

والمصطلحات الوطنية الفلسطينية لتشتت الرأي العام العالمي وتستر على جرائم االحتالل

الصهيوني وممارساته ضد الفلسطينيين ،وذلك من خالل استخدام مفهوم عملية انتحارية أو

إرهابية بدال من مفهوم عملية استشهادية ،وبدال من استخدام مصطلح مقاوم أو فدائي يستخدمون
مصطلح إرهابي (حمد. )144 : 2012 ،
 -4محاربة اللغة العربية :

اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية وهي لغة القرآن الكريم والحديث الشريف وهي اللغة

الرسمية في كل دول العالم العربي واالسالمي ،فهي عنوان األمة العربية .

وقد تنبه االحتالل الصهيوني ومن قبله االستعمار الغربي ألهمية اللغة العربية فعمد جاهدا

منذ تللك الفترة على محاربة اللغة العربية في كافة الوسائل (حمودة. )18 : 2011 ،

وترى الباحثة غالبا أن االستعمار نجح في تحقيق ذلك حيث نجد في اآلونة األخيرة بين

الشباب استخدامهم لمصطلحات إنجليزية أثناء حديثهم بين أصدقائهم ،فضال عن احتواء المطاعم

والفنادق على لوائح طعام مكتوبة باللغة االنجليزية واحتوائها على الموسيقى الغربية الصاخبة

لذلك فإن اللغة العربية تعاني من خطر في طمس معالمها وأصالتها .

وفقدان اللغة يعني فقدان الهوية وثقافة المجتمع وعليه يصبح الفرد بال انتماء لوطنه وأمته

بفقدانه لغته األصلية .
رابعا  :التحديات الثقافية :
مفهوم التحدي الثقافي  :يعرفه الشهري بأنه " محاولة الهيمنة على الثقافات المحلية من قوى
تملك وسائل وأدوات متطورة وذلك لغرض نموذجها الثقافي وبالتالي تستلب هويته الفكرية فيتأثر
به وينقاد له (الشهري. )79 :2009 ،
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أهم التحديات الثقافية للعولمة :
 -1التحدي العقدي :

إن المستوى المتوفر اآلن من تدريس العلوم الدينية مستوى تقليدي ال يواكب العصر ال في بنائه

المنهجي وال في لغته وال في طريقة محاكاته لإلنسان ودافعه ونفسيته ،لذلك فهو غير مؤثر
واألدلة كثيرة أبرزها ضعف الوعي بالقيمة الروحية في اإلسالم وضعف االستخدام االجتماعي

للغة العربية عدا عن أدلة أخرى كثيرة  .إن القوة التأثيرية للقيم األخالقية ال تأتي من تجريد إنما

من وعي بأهمية تراكم االستخدام االجتماعي لها أوال وبتأريخها ثانيا ،ولقد عبر اهلل سبحانه

وتعالى عن هذه المسألة في ربط القيم الخلقية بمسيرة األنبياء وابراز تواليها وأثرها في تغيير

الحياة االجتماعية ( .الحديثي 1403 ،هر )40 ،39 :

ومن أب رز التحديات الثقافية للعولمة التي تواجه المجتمع المسلم فيما يتعلق بالجانب العقدي ما
يلي :

أ -إضعاف عقيدة الوالء والبراءة والحب والبعض في اهلل .

ب -التشكيك في صحة العقيدة االسالمية واثارة الشبهات .
ت -إثارة الفوضى والخالفات المذهبية بين الناس .

ث -تشجيع المادية للحياة واغفال القدرة اإللهية في تعريف شؤون الكون .
ج -الدعوة إلى وحدة األديان .

ح -تقليد النصارى في عقيدتهم وعاداتهم التي تتناقص مع عقيدة االسالم .

خ -السعي إلى تنصير كثير من المسلمين باستغالل فقرهم وحاجاتهم (الحسني،
 1426ه . )94 :

 -2التحدي اللغوي ومحاربة اللغة العربية :

اللغة العربية نسبية غير مطلقة ،منفتحة غير جامدة كتب لها االستمرار والدوام ،فهي في

حالة من النمو واالزدهار ،وهي مرتبطة بتطور الحضارة وهي أداة التفكير وقوامه ،فال تفكير بال

لغة ،األمر الذي يستلزم أن تكون اللغة قادرة على التعامل والنقل واالحتواء لمفردات ومعاني
عصرها ( .عيد)29 : 2008 ،

ومن أهم تحديات العولمة الثقافية في إقصاء اللغة العربية ما يلي :

أ -الدعوة غلى ترك العربية ،واحالل اللغات العالمية في مختلف البالد العربية محلها وقد

قاد هذا التوجيه المستغربون من بني جلدتنا ،وساندهم المستغربون وبذلوا في سبيل ذلك

جهودا هائلة

ب -الدعوة بالكتابة بالحروف الالتينية لقطع األمة عن مئات األلوف من الكتب المكتوبة
بالحروف العربية .
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ت -ندرس العلوم في الجامعات باللغات األجنبية كاإلنجليزية والفرنسية ،كأن اللغة التي أنزل
اهلل بها كتابه وحفظت علوم البشر على مدار أكثر من ألف عام أصبحت عجو از عقيما.

ث-انتشار استخدام اللغة األجنبية في المؤسسات االقتصادية واالعالنات والصحف
والمجالت في المجتمعات العربية والمعاصرة .

ج -المبالغة في اعتبار إتقان اللغة اإلنجليزية والتحدث بها شرطا ضروريا للحصول على
فرص العمل في سوق العمل  .خاصة في مؤسسات القطاع الخاص ما يساهم في التبعية

الثقافية للدول األجنبية (الحسني 1426 ،ه . )101 :

ويجب عدم االلتفات إلى ما يبرزه المغرضون من شبهات حول قدرة اللغة العربية على

استيعاب العلم ،فقد أجريت دراسة في اليابان حول الحاسب اآللي والمعلوماتية على اللغات
العالمية لمعرفة أكثر اللغات وضوحا صوتيا في استخدامات الحاسب اآللي ،أثبتت أن اللغة

العربية تتصدر هذه اللغات في هذه الناحية ،كما أصدرت الكثير من البرامج اآللية مثل دليل
المسلم اإللكتروني وقاموس المورد مما يدل على استيعاب اللغة العربية لهذه المعلوماتية .

(منصور)626 : 2007 ،
 -3التحدي اإلعالمي :

من خالل أجهزة االعالم من تلفاز وشبكة انترنت وفضائيات وصحف ومجالت يمكن أن

نحدد التحدي اإلعالمي بما يلي :

أ -استخدام وسائل الدعاية واإلعالن  :إن الشركات االعالمية المتعددة الجنسيات تمتلك
امكانيات ضخمة الختراق الحدود القومية الثقافية وحرصت هذه الشركات على العمل عبر

وكالء محلين ،وتتخذ هذه العمليات أنماطا مختلفة ،فمثال توجد اتفاقيات إلعادة البث وشراء
استثمارت مباشرة
ا
البرامج أو االنتاج المشترك لمواد والمضامين االعالمية عالوة على توجيه

(الرقب. )20 : 2008 ،

ب -التقنية الهائلة التي تتصف بها أجهزة اإلعالم الغربية ،حيث أن جميع هذه األجهزة بيد
الغرب ،ومعظمها تحت يد أمريكا بما يعادل  %80من المشاهد والصور .

ت -تشويه صورة الدين وصورة المسلمين العرب .

ث -الغالبية العظمة مما يبث في المنطقة العربية هو إعالم وافد .

ج -انصراف الجماهير العربية عن وسائل إعالمها إلى تلك الوسائط التي تقوم عمال
إعالميا على أسس احترافية ومعايير إعالمية متقدمة دون محاذير رقابية .

ح -وسائل اإلعالم العربية ليست بعيدة عن الوسائل الغربية فهي تثير الغرائز الجنسية
وتأخذ لب وعقول الشباب بالحب والغرام .
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خ -عدم قدرة الدولة الوطنية على إلغاء أو تشويش أو عدم استقبال هذه القنوات ألنها عابرة
للقارات والحدود ( .الحسني)102 – 101 : 1426 ،

ويالحظ كثي ار ما تفرزه وسائل اإلعالم بكل ما تملكه من أساليب ووسائل وما وظف في ذلك

من تكنولوجيا متقدمة ال يلتقي بالقبول دائما ؛ بل يخضع لعمليات الفرز والتقويم في كثير من

األحيان وفق معايير ومقاييس عقيدة األمة وثقافتها وموروثاتها ورصيدها من حضارتها .
(الحديثي1403 ،ه )48 :

وتعمل العديد من الشرائح الثقافية واالجتماعية واإلعالمية في تلك الدول وفق األنماط الثقافية

لآلخر ،وبذلك فهي كما يصفها األستاذ عبد الرحمن الغريب " بمثابة جسر يتم من خالله تمرير

العديد من الخطابات اإلعالمية ،التي تضرب الهوية الوطنية في العمق بشكل مباشر وغير
مباشر ،وذلك للحفاظ على مصالحها ومصالح الدول التي تتغذى في كنفها ،وتتبعها في توجهاتها
بالرغم من الشعارات التي ترفعها للحفاظ على الهوية الثقافية " (الكعبي)145 : 2008 ،

إن اإلعالم الممتع والنافع والمشوق يعتبر وسيلة من وسائل مواجهة اإلعالم الهابط الذي

يعمل على نقل ثقافة الغرب استجابة لسلطات العولمة ،لذلك يجب أن ينطلق اإلعالم من القيم

األصلية لخير أمة أخرجت للناس ،مما يتطلب إعداد اإلعالميين إيمانيا ومهنيا وثقافيا .

وال يقصد إيجاد قنوات بث ديني منفرد لنقل المعرفة الدينية ،بل أن تتحول كل قنوات البث

إلى قنوات تكون روح الدين هي الروح السارية فيها وفي كل برامجها ،مما يجعل من الوعي

الديني المنبثق عن هذه الروح الرادع والضابط لكل حركة أو مشهد أو كلمة تقدم للناس .

(منصور)626 : 2007 ،

وتعد وسائل اإلعالم مرن أبررز مصرادر االغترراب التري أسرهمت فري جعرل العرالم قريرة صرغيرة،

تتمي ر ررز باالنفت ر رراح الثق ر ررافي واالجتم ر رراعي عل ر ررى المجتمع ر ررات كاف ر ررة ،مم ر ررا أس ر ررهم ف ر رري ت ر ررأثر األفر ر رراد
والمجتمع ررات ببعضررها األمررر الررذي اسررتدعى قيررام علمرراء االجتمرراع واإلعررالم إلررى إطررالق نظري ررة
الغرس الثقافي بكونها مرن النظريرات األساسرية فري مجرال الترأثير برين وسرائل اإلعرالم واإلنسران ،و
استخدمت نظرية الغررس الثقرافي لوقرت طويرل فري د ارسرة العالقرة برين مشراهدة السرلوك العنيرف فري
وسرائل اإلعرالم وارتكابره ،وتقروم هرذه النظريرة علرى فكررة أن الرسرائل المسرتمرة التري تحويهرا البررامج
التلفزيونية ترسخ للمشاهد صورة معينة حول العالم ،وكلما زادت سراعات المشراهدة زاد معهرا ترسرخ
الصور المتلقاة من قبل المشاهد ،مما يجعرل المشراهد مرع الوقرت يغيرر مرن رؤيتره للعرالم مرن حولره
فيرؤثر فري اتجاهاتره نحرو المجتمرع الرذي يعريش فيره ( )Gerbener 1970 : 69 -81ومرن ثرم
يزداد لديه الشعور باالغتراب عن مجتمعه الحالي .
وتقوم هذه النظرية على عدة افتراضات أساسية وهي :
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 أوال :أن القنوات الفضائية تعد المصردر األسراس للمعلومرات لجميرع أفرراد المجتمرع واألسررةمما يجعلها مؤثرة في ثقافة وقيم األفراد بجميع شرائحهم .
 ثانيررا :أن القن روات الفضررائية غالبررا مررا تعبررر عررن االتجرراه السررائد فرري الثقافررة الترري تحملهررا،وهذه الثقافة يتم غرسها لدى المشاهدين من خالل التعرض الكلي لهرا بصررف النظرر عرن
مستويات تفضيلهم إياها .
 ثالث ر ررا :أن تحلي ر ررل الغ ر رررس يعتم ر ررد عل ر ررى رص ر ررد وتحلي ر ررل دور القنر ر روات ف ر رري بن ر رراء األفك ر ررارواالتجاهات والقيم للمتلقين داخل المجتمع .
 رابعا  :أن تلك القنوات تتميز بعناصر جذب (صوت وصورة) للمشاهد ،ممرا يزيرد مرن قروةالغرس الثقافي وتحقق أهدافه ( .البشر 1424 ،ه )58 :
وتحرردد نظريررة الغرررس الثقررافي أنرواع مشرراهدات وسررائل اإلعررالم إلررى مشرراهدة مكثفررة ومتوسررطة
وقليلررة ،ولررذا فكلمررا زادت نسرربة المشرراهد لرردى المشرراهد زاد تررأثير وسرريلة اإلعررالم فيرره حتررى أن هررذا
التأثير قد يفوق تأثير النظم االجتماعية األخرى مثل األسرة المدرسة لذا فإن وسائل اإلعرالم ترؤدي
دو ار بررار از ف رري عمليررة التنش ررئة االجتماعيررة وتس ررهم ف رري إكسرراب الف رررد اتجاهررات وس ررلوكيات معين ررة
تختلف في مجملها عن القيم السائدة في المجتمع الذي ينتمي إليه الشخص مما ينرتج حالرة صرراع
بر ررين القر رريم والعر ررادات التر رري يعيشر ررها وبر ررين مر ررا يتلقر رراه ويسر ررتقبله عبر ررر وسر ررائل اإلعر ررالم المختلفر ررة .
()Gerbener . 2002 : 43 – 63
فحالررة االغت رراب الثقررافي الترري يعرراني منهررا كثيررر مررن الشررباب العربرري هرري إحرردى نت رائج عمليررة
مشرراهدة القن روات الفضررائية وخصوصررا مررع تميزهررا بقرردرات وخصررائص تأثيريررة أثرررت فرري اتجاهررات
وأفكررار الشررباب ممررا يجعررل ش رريحة مررن الشررباب يتبنررى مجموعررة مررن القرريم واألفكررار الترري غالبررا مررا
تكون بعيدة عن قيم المجتمع وثقافته مما يسهم في حدوث حالة االغتراب الثقافي لدى هذه الفئرة .
(عبد الوهاب)52 : 1999 ،
وترى الباحثة من خالل ما سبق بأن العولمة وما صاحبها من ثورة اتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات ساعدت على تدخل أكثر من طرف في التأثير على ثقافتنا الوطنية مما ساهم في

اختراق ثقافتنا وبالتالي ضعف قدرة الدولة على تحقيق الجانب الثقافي .
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خامسا  :االغتراب الثقافي (مفهومه – أهداف التغريب – خصائصه وعوامله – مظاهره)
ستتناول الباحثة بداية مفهوم االغتراب بشكل عام لما له من أهمية في هذا القسم من
الدراسة ثم تنتقل إلى االغتراب الثقافي وما يتعلق به من مفاهيم وعوامل ومظاهر وأهداف .
االغتراب :
يعد هينمان أول عالم أشار إلى أن االغتراب ظاهرة اجتماعية متعددة األبعاد وتحوي
أبعادا سيكلوجية واجتماعية وتربوية( ،محمد )12 - 10 : 1990 ،وحدد ملفن سيمان هذه
األبعاد على النحو التالي :
 العجز  :شعور الفرد بحالة من االستسالم والخضوع ألنه يعتقد بأنه ال يستطيع السيطرةوالتحكم في مصيره وارادته ،فهو يشعر بأنه متحكم به من قبل قوى خارجية تفوق ارادته
وطاقته ،ومن ثم فهو ال يستطيع تحديد النتائج التي تنشأ نتيجة الظروف االجتماعية من
حوله .
 اإلحساس بالالمعنى  :شعور الفرد بأن حياته غامضة وليست واضحة وغير مفهومة ممايصيبه بالعجز في اتخاذ القرار .
 فقدان المعايير  :شعور الفرد بعدم القدرة على االندماج داخل المجتمع وعجزه عن إدراكالثقافة السائدة في المجتمع وفهمها وتقبلها .
 العزلة االجتماعية  :شعور الفرد بالوحدة ومحاولة االبتعاد عن العالقات االجتماعيةالسائدة في المجتمع وشعوره بالوحدة ولو كان في تفاعل مع اآلخرين داخل المجتمع .
 غربة الذات  :وهي عبارة عن اهتمام الفرد بذاته دون االكتراث باآلخرين ،كما أنها عنإحساس الفرد وشعوره بتباعده حتى عن ذاته (.الكندري)38 : 1998 ،
ولذا فإن ظاهرة االغتراب كما حددها عاصم منصور تحوي ثالث جوانب أساسية وهي :
 الجانب الثقافي  :ويشتمل على نسق القيم وبعد المعرفة باألهداف والوسائل والالمعنىوالالمعيارية .
 الجانب االجتماعي  :ويتمثل في حرية التنفيذ في النسق االجتماعي والتكيف في المواقفاالجتماعية .
-

الجانب الشخصي  :ويتمثل في تحليل األهداف ومظاهر االغتراب النفسي .
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وتتعدد مصادر الشعور باالغتراب بين التنشئة االجتماعية الخاطئة والتغير االجتماعي وعدم
قدرة اإلنسان على التفاعل والتكيف السليم داخل المجتمع ،باإلضافة إلى الفجوة بين األجيال
والطبقات االجتماعية داخل المجتمع الواحد ( .منصور )242 ،241 :2008
مفهوم االغتراب الثقافي :
يعد االغتراب الثقافي أحد العوامل النفس اجتماعية الحديثة ذات األبعاد المتعددة المؤثرة

في سلوكيات الفرد والمجتمع ،في ظل التقدم الكبير والمتغيرات السريعة والعديدة التي شملت
مجاالت الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية .

حيث يعرفه مبيرج وكالين بأنه ابتعاد اإلنسان عن ثقافة مجتمعه التي نشأ فيها ،ورفضها والنفور
منها أو االنفصال عنها ،واالنبهار بكل ما هو غريب أو أجنبي من عناصر الثقافة ،وخاصة

أسلوب حياة الجماعة والنظام االجتماعي ،وتفضيله على ما هو محلي (زهران وسرى: 2003 ،

. )405

في حين عرف العبيد االغتراب الثقافي بأنه عملية اجتماعية نفسية ذات مضامين ثقافية

يمر بها الفرد في ظروف معينة فيجد فيها نفسه متبنيا بعض القيم والمظاهر السلوكية التي تنتمي
إلى ثقافة مجتمع آخر عاشها الفرد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وما يصاحبها من أعراض

سلوكية وانسانية أو رفضية انغالقية( ،العبيد)185 – 182 ،2005 ،

ويعرفه زهران بأنه عبارة عن شعور الفرد بالعزلة وعدم االنتماء ورفض القيم والمعايير

االجتماعية وتعرض وحدة الشخصية للضعف واالنهيار بتأثير العمليات الثقافية واالجتماعية التي

تتم داخل المجتمع ( .زهران )12 : 2004

وقد عرفته الملقي بعدم مواكبة تطورات العصر والتقدم المعرفي واألخذ من الغرب

الجانب المادي فقط وترك الجانب المعنوي مما تنحرف ثقافتهم عن منهج اهلل وينكروا القيم
الروحية حتى أصبحت ثقافتهم ثقافة استعمارية مما يجعلها تنخرط في طريق ثقافة االستعمار

وأهدافه وأساليبه في استخدام السيطرة والظلم واالبتعاد عن منهج األنبياء (الملقي: 2001 ،
.)45

وعرفه خيري بأنه تنازل اإلنسان عن حقه الطبيعي في امتالك ثقافة حرة متطورة إراحة لذاته

وارضاء للمجتمع (خيري. )20 : 2006 ،

وتالحظ الباحثة أن مضمون االغتراب الثقافي هو  :تبني الفرد لقيم وعادات وسلوكيات

وأخالقيات ومعتقدات تنتمي إلى ثقافات غريبة عن ثقافة المحيط والمجتمع من حوله ،وانبهاره

بها ،مما يجعله متمردا على بعض القيم والتقاليد واألعراف االجتماعية لمجتمعه ،معلنا انسحابه
من المشاركة االجتماعية ،ومحاربته لبعض قيم مجتمعه الثقافية ،متبنيا أفكار ومعتقدات جديدة،
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هذا وقد تختلف مستويات االغتراب الثقافي لدى أفراد المجتمع ،ولدى الفرد نفسه من وقت آلخر

متأثر بالعولمة الثقافية والتغريب واالختراق والغزو الثقافي واإلعالمي لمجتمعه .
أهداف التغريب الثقافي :

يكشف االستاذ عبد الخالق جالل الدين عن أهداف التغريب الثقافي فيقول ثمة اتفاق عام بين
الدول الغربية على تحطيم البنية العقدية والحضارية واالقتصادية والفكرية واالجتماعية

لشعوب العالم االسالمي عامة ،والعرب خاصة والحاقها بمسارهم .
ويمكن إجمال هذه األهداف فيما يلي :

 -1العمل على احتالل العقل العربي بزرع أفكار مشوهة ومفاهيم مغلوطة عن الدين
واالنسان والكون والحياة .

 -2تزييف الواقع وتفريغ العقل من انتمائه ومساره .

 -3فرض مثُل ونماذج سيئة وعادات وسلوكيات وأساليب فكر منحرفة .

 -4إ سدال ستار مظلم ومعتم على حسنات الماضي وخبرات التراث واتهامه بأنه سبب
التخلف الحاضر .

 -5إحياء النزعات العقلية المتطرفة والمنحرفة في تاريخنا وتصويرها على أنها حرية فكرية .
 -6فرض قيم المجتمع الغربي وآرائه .

 -7تشويه صورة اإلسالم والتشكيك في ثوابت وتاريخ األمة وحاضرها ومستقبلها وتذويب
شخصيتها إلحالل عناصر ثقافية دخيلة (حسن. )87 -86 :2003 ،

ونحن كأمة أصحاب ثقافة ضاربة بجذورها في عمق الزمان والمكان ،ثقافة نسبية غير
مطلقة ،منفتحة غير مغلقة ،وأبناؤنا باعتبارهم الوريث الشرعي لهذه الثقافة عليهم أن ينمو على
تلك المكونات الثقافية العميقة بغير انغالق على الذات أو انفصال عن حركة التقدم العلمي في

عالمنا أو البعد عن حركة التبادل الثقافي الذي يؤكد على معنى التنوع الثقافي الخالق باعتباره

ضرورة حياة وضرورة وجود أيضا ( .عيد)28 : 2008 ،

وحاجتنا إلى تجديد ثقافتنا واغناء هويتنا والدفاع عن خصوصيتنا ال تقل عن حاجتنا إلى

اكتساب األسس واألدوات التي ال بد منها لممارسة التحديث ودخول عصر العلم والتقانة ،إننا
بحاجة إلى االنخراط في عصر العلم والتقانة كفاعلين مساهمين  .مع الحفاظ على الهوية والدفاع

عن الخصوصية مشروط – أكثر من أي وقت مضى – بمدى عمق عملية التحديث الجارية،
عملية االنخراط الواعي النامي والمتجذر في عصر العلم والتقانة ( .الجابري)22 : 1998 ،

ولذلك يصبح األساس في أية مجابهة للغزو الثقافي هو تثيبت أسس الشخصية وبنائها

األخالقي والنفسي وصياغة وعيها أي تثبيت الثوابت األساسية في حياتها التاريخية والجغرافية
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والثقافية .ثم محاورة العصر كما تحقق في تجربة الرسول العربي الكريم محمد بن عبد اهلل (ص)

لبنا ء نموذج االنسان العربي المطلوب ثم بناء المجتمع الجديد المعبر عن العقيدة الجديدة  .ثم
تأثير القيم االجتماعية واألخالقية التي ركز عليها القرآن الكريم ووضع صيغ اعتمادها في بناء

الشخصية العربية ( .الحديثي1403 ،ه )40 :
خصائص وعوامل االغتراب الثقافي :

االغتراب الثقافي ال يمكن أن يتحقق إال في بيئة تضعف فيها قوة االنتماء وتتسم بانهيار

المعايير في البناء االجتماعي ،وتكتنف مشاعر الناس فيها الرفض والالمعنى ،والفراغ الثقافي،
فحينما يتضاءل مفهوم الفرد عن ذاته وعن هويته يغترب عن نفسه ،وتظهر عليه أعراض

التحريف للواقع ،ويعيش الواقع من خالل تصورات وهمية ال وجود لها إال في خياله ( .عيد،
)22 : 2008

ويرى الجاحد وحسن أن االغتراب الثقافي أو التلوث الثقافي كما أطلقوا عليه له مصدرين

أولهما خارجي  :ويتمثل في االستعمار األوروبي وما سبقه من حركات تبشير واستشراق وما
رافقه من حمالت تغريب وما ترتب عليه من استقطاب لبعض القوى السياسية الحاكمة
واالقتصادية المسيطرة وما اصطنعه من عمالء مثقفين سكنوا ألهدافه من منطلق دفاعهم عن

مصالحهم المرتبطة به .

ثانيهما مصدر ذاتي  :ويتمثل في فئة من المفكرين من بيننا ساهموا في هذا التلوث أما نتيجة

لجهلهم باألصول الحقيقية لمنابع الثقافة االسالمية أو لفهمهم المنحرف لها أو تحقيقا ألهداف
المستعمر ومراميه (الجاحد وحسن ،د0ت . )178 :

ويشير  Barclay & Moncivaizإلى أبرز خصائص االغتراب الثقافي وهي كاآلتي :

 أنه ظاهرة نفسية ،ذات انعكاسات اجتماعية ،أو العكس صحيح ،أو كالهما . -أنه يحدث نتيجة ظروف داخلية ،أو خارجية للفرد .

 -تختلف أشكاله في المجتمع الواحد وفقا لعمق الثقافة ،وثراء دالالتها ،وسعة أطرها .

كون
 -أنه قد تكون حالة مؤقتة يمر بها الفرد ،وليس صفة مالزمة له طول حياته ،إذا ما ّ

الفرد المغترب نوعا من الخبرة يقوم على اإلد ارك والوعي ،وينتفي االغتراب بفقد اإلدراك

والوعي بهذه العملية .
مظاهر االغتراب الثقافي :

من المعروف والمالحظ أن هناك ارتباط قوي بين العولمة وأداتها المتمثلة في الغزو
الثقافي للعالم العربي وظهور االغتراب والتغريب الثقافي لمواطنيه .
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فالغزو الثقافي ليس ظاهرة حياتية عابرة وانما هو على العكس توجه استراتيجي منظم،

لذلك فالمجابهة المطلوبة هنا ليست ممارسات مزاجية أو مبادرات فردية انما استراتيجية متكاملة

ترتكز إلى وعي بخلفية استراتيجية الغزو واتجاهاته وأهدافه ،واذا اتفقنا على تحديد هدف مبدئي

عام للغزو ،وهو خلق حالة غربة داخلية وخارجية في المواطن تجعله موضع انقياد سهل

فالمجابهة هي في خلق مواطن ال ينقاد وبالتالي قادر على اكتشاف أين يجب أن يكون وكيف،

ومثل هذا الهدف يتطلب أن يدرك العرب أن مشكلتهم في جوهرها حضارية ،لذلك ال يمكن أن

تحل هذه المشكلة مالم يرتفع اإلنسان العربي بفكرته الى مستوى األحداث اإلنسانية ومالم يتعمق

في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها ،فالشخصية العربية المطلوب بنائها شخصية

ذات هدف حضاري ( .الحديثي1403 ،ه )40 :

أما هيمنة النظام العالمي الجديد الذي أطلت على اإلنسانية في مطلع تسعينيات القرن

الماضي لم تقتصر على العولمة الرأسمالية بسياستها االقتصادية فحسب ،بل رافقت هذه
المتغيرات غزوة ثقافية ال تقل شراسة ،استهدفت في جوهرها تكريس هيمنة ثقافية أحادية القطبية
تتمركز حول الثقافة الغربية كالنموذج الوحيد المقبول  .ويرتكز الذراع الثقافي لمشروع العولمة

أساسا على التنكر للثقافات القومية والمحلية لتلك المجتمعات والعمل على تدميرها ومحوها
واستبدالها ،وصوال إلى إعاقة التنمية وضرب الهويات القومية  .ويشكل مشروع الهيمنة الثقافية
هذا خط ار على ثقافتنا وثقافات شعوب العالم الثالث ألن العولمة بعد أن حكمت قبضتها

االقتصادية والسياسية ،أخدت تتقدم نحو الهيمنة الثقافية أو ما يمكن أن نسميه األحادية الثقافية،
وهكذا ففي حين انتهت بنا التجزئة إلى ثقافتين أو أكثر ،جاءت العولمة الرأسمالية لتنكل بهذه
الثقافات القطرية وتذوبها إلى محلية وطائفية ومذهبية ولتستبيح اللغة القومية وتدمرها عبر تفريغ

لهجات محلية على طريق ضرب الثقافة الواحدة (وخير مثال على ذلك لبنان – مصر – سوريا)

(الرواشدة. )69 -68 : 2009 ،

واالغتراب الثقافي بوصفه مصطلحا اجتماعيا يركز على العالقة بين الذات واآلخر ولذا

فإن األفراد الذين يعانون من االغتراب الثقافي يتعاملون مع ذواتهم عند شعورهم باالغتراب داخل

المجتمع بأحد األمور التالية :

 -1االنسحاب أو عدم المواجهة  :وهنا يقوم الشخص المغترب باالنسحاب وعدم المشاركة
داخل المجتمع ،وذلك ادراكا منه بعدم قدرته على تغير الواقع أو الرضوخ له ،لذا فانه
يبحث عن فرصة أخرى للخالص من الوضع الذي يعانيه عبر أمور أخرى ،الهجرة مثال

.
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 -2الخضوع واالستسالم لواقع المجتمع  :وهنا يقوم الشخص المغترب بمحاولة التكيف مع

ثقافة المجتمع ظاهريا أو النفور منها ضمنيا ،وذلك امال في حدوث تغير مستقبلي لثقافة
المجتمع تسهم في انسجامه معه .

 -3المواجهة والتمرد وهنا يقوم الشخص المغترب باالنتماء إلى أحزاب وحركات داخل
المجتمع تتفق معه في الفكر وذلك رغبة في تغيير المجتمع بشكل يتفق مع أفكاره وقيمه

(الشايع. )256 : 2008 ،

 -4يؤدي االغتراب الثقافي عند الفرد إلى االنفصال عن قيم وثقافة المجتمع ومن ثم
التهميش ( .عيد. )28 : 2008 ،

وأي ضا يعاني الشخص الذي يشعر باالغتراب الثقافي من أزمة في القيم إذ يشعر بأنه يعيش
بقيم وعادات ال يتفق معها األمر الذي يشعره بعدم االنسجام والتوحد معها ومن ثم شعوره بعدم

الرضا عن المجتمع وثقافته ،مما يخلق للفرد شعو ار بالبؤس وبالوحدة األمر الذي يؤدي به إلى

فقدان الثقة وعدم االلتزام االجتماعي ( .الكحكي)367 ،366 : 2004 ،

ويرى بعض العلماء أن االغتراب الثقافي ينتج عنه تدمير الفرد لنفسه من الداخل وهو تدمير

تقوم بتصميمه قوى خارجية يستسلم لها الفرد تلقائيا ،فاالستعمار مثل قد تمكن من ايجاد الذهنية

المنسلبة عن طريق الهيم نة االقتصادية واالجتماعية والثقافية وذلك بتحكمه في وسائل التبليغ أو

االتصال  .فالشخص المنسلب هو الشخص الذي أصبح غريبا عن نفسه أو مملوكا لغيره وال
يعرف كيف يعيش في حوار مع اآلخرين بالرغم من احتياجه الدائم إلى شخص آخر (موسى،

. )213 : 2002

سادسا  :الهوية الثقافية :
واستطاعت الهوية الثقافية العربية أن تقدم للعالم تراثا فكريا وحضاريا وهو ائتالف خالق

يجمع بين ابداعات العالم القديم وابداعات العقل العربي ،فنجح العرب في ربط أطراف األرض

ببعضها البعض حضاريا وصناعيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ،ودخل في اإلسالم أمم شتى لها

خصوصيات حضارية وثقافية متفردة ،ويتمتع أبناء هذه األمم بقدرات متميزة في مجاالت علمية
متنوعة ،فأتاحت لهم الحضارة اإلسالمية فرص اإلبداع ،فترجموا أمهات الكتب اإلغريقية،
وأضافوا إليها من إبداعاتهم الخالقة ،وطوروا بتجاربهم وأبحاثهم العلمية ما أخذوه من مادة خام
عن اإلغريق والفرس والهنود وشكلوه تشكيال جديدا ،وعلى نحو عملي يتخذ من المنهج العلمي

أساسا للبحث لهذا كان العرب مؤسسي الطرق العلمية التجريبية في الطبيعة والكيمياء والجبر

والحساب والجيولوجيا وعلم االجتماع ( .عيد)29 : 2008 ،
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وتعرف الهوية الثقافية والحضارية ألمة من األمم بأنها :القدر الثابت والجوهري والمشترك
من السمات والقسمات العامة التي تميز حضارة هذه األمة عن غيرها من الحضارات والتي تجعل
للشخصية الوطنية أو القومية طابعا يتميز به عن الشخصيات الوطنية والقومية األخرى .
(تويجري)15 : 1997 ،
كما أنها ذلك ال مركب المتجانس من الذكريات والتصورات والقيم والرموز والتعبيرات
واإلبداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشرية تشكل أمة أو ما في معناها بهويتها الحضارية
في إطار ما تعرفه من تطورات بفعل ديناميتها الداخلية وقابليتها للتواصل واألخذ والعطاء،
وبعبارة أخرى هي المعبر األصيل عن الخصوصية التاريخية ألمة من األمم ،عن نظرة هذه
األمة إلى الكون والحياة والموت واإلنسان ومهامه وقدراته وحدوده وما ينبغي أن يعمل وما ينبغي
أن يأمل (.الجابري)14 : 1998 ،
وهناك من يرى أن الهوية معناها في األساس التفرد ،والهوية الثقافية هي التفرد الثقافي ،بكل ما
يتضمنه معنى الثقافة من عادات وأنماط سلوك وقيم ونظرة إلى الكون والحياة ( .أمين: 1998 ،
)61
ويعرف كنعان ( )2008الهوية الثقافية بأنها  :كل ما يميز أمة عن أمة بكل ما تحمله
من قيم وعادات وسلوكيات ( .كنعان )420 : 2008
ومن الممكن أن تأخذ الهوية الثقافية طابع الثبات والتغير ،تبعا للتطورات ومسايرتها،
لكنها ال يمكن أن تنسلخ عن ثوابتنا في الجذور  .ويرى الدكتور قدري حنفي أن الهوية الثقافية قد
تتعدل اختياراتها لرموزها المعبرة وفق تطورات العصر ،فقد تتغير تفصيالت المالبس واألطعمة
والمشروبات وأثاث المنزل ،والتعبيرات اللغوية الدارجة بل وحتى تدرجات الهرم القيمي ،ولكن يظل
الجوهر القومي أميل للثبات متمثال في ذلك اإلحساس الدفين باالنتماء إلى " ال نحن " العربية
وال يعني ذلك الطرح بحال أن الهوية القومية وجود يستعصي على الذوبان فإن تذويب الهوية
القومية أمر يكتد يكون مس تحيال إال إذا تحللت " ال نحن " عبر عوامل التآكل الداخلية الممتدة
تاريخيا بحيث يصبح في مستطاع اآلخر التهامها ،فتذويب الهوية يستحيل إذا لم يسبقه االستعداد
للذوبان ،وهذا االستعداد في الغالب يكون استعدادا ذاتيا من داخل المجتمع ،فاختراق الهوية
الثقافية ،وشيوع ثقافة اآلخر ما كان له أن يحصل دون أن تكون له ممهدات داخلية ( .الكعبي،
)145 : 2008
74

ويؤكد إبراهيم عيد نقال عن طلعت منصور على أن الهوية الثقافية مقابل االغتراب

الثقافي قضية تربوية ،األمر الذي يستلزم أنماطا جديدة للتعلم والتعليم ؛ تعليما ذا معنى ؛ والتأكيد
على العلم التقني سبيلنا للمعاصرة حيث وحدة العلم والعمل ،وأن نسكب العصر في وعاء اللغة

العربية ،والتحصين الثقافي ضد استهداف الغزو الثقافي ( .عيد)23 : 2008 ،

وتررتبط الهويررة بالعوامرل المجتمعيررة فهري عبررارة عررن مجموعرة عمليررات تقرع فرري الشخصررية

وفي مركرز ثقافتهرا االجتماعيرة ،حيرث تظهرر فري هرذه المرحلرة حاجرة الشراب والم ارهرق إلرى تشركيل
هويتره مررن خرالل البحررث عررن مصرادر جديرردة للمعنررى واإلنجراز والقيمررة ،وتحديررد أهدافره فرري الحيرراة

وخطررط لتحقيررق تلررك األهررداف لتبرردأ معهررا مررا تسررمى بأزمررة الهويررة (الزه ارنرري والزه ارنرري: 2017 ،

)115 – 101

ويتوقف نجاح الفرد في حل أزمة الهوية على ما يقوم به من استكشراف للبردائل والخيرارات

فررري المج رراالت األيديولوجيرررة واالجتماعير ررة ،إضرررافة علرررى مرررا يحققر رره مرررن التر رزام برررالقيم األخالقير ررة
والمعايير السائدة في المجتمع ،وبناء على ما يحققه الفررد مرن نجراح أو فشرل فري حرل أزمرة الهويرة

يتجه إلى أحد قطبي األزمة ،فإما أن يتجه إلى الجانب اإليجابي منها فتتضح هويته ويعررف نفسره

ودوره في المجتمع ،وهو مرا يعررف بتحقيرق الهويرة ،وامرا أن يتجره إلرى الجانرب السرلبي منهرا ويظرل
يعاني مرن عردم وضروح الهويرة وهرو مرا يعررف بتشرتت الهويرة ( .شرنذ وآخررون- 515 : 2015 ،

)542

ووفقا لمنظور  Marciaالذي يصنف الهويرة إلرى أربرع رترب هري  :تحقيرق الهويرة ،وتعليرق الهويرة،
وانغررالق الهويررة ،وتشررتت الهويررة ،يمكررن تعريررف أزمررة الهويررة بأنهررا حالررة عرردم معرفررة لذاترره بوضرروح
فرري الوقررت الحاضررر ومرراذا سرريكون مسررتقبال وتتمثررل فرري رتبترري الهويررة األقررل نضررجا  :االنغررالق

والتشررتت ،حيررث يرررى  Marciaأن رتبترري تحقيررق وتعليررق الهويررة همررا حررالن سررويان ألزمررة الهويررة

(.الزهراني والزهراني)103 : 2017 ،

وتعرررف رض روان أزمررة الهويررة بأنهررا ارتبرراك خرراص بإحسرراس الفرررد بذاترره وقيمترره ودوره فرري

المجتم ررع ،وتنش ررأ األزم ررة عن رردما يفش ررل الف رررد ف رري تحدي ررد هويت رره ،فيش ررعر بالتش ررتت وارتب رراك ال رردور

وغم رروض اله رردف واالنعر رزال ع ررن اآلخر ررين وض ررعف العالق ررات االجتماعي ررة ( .رضر روان: 2012 ،
)223 - 202

كمرا تعررف خلررود رحريم أزمررة الهويرة بأنهررا أوقرات خررالل مرحلرة المراهقررة يبردوا فيهررا منهمكرا بفاعليررة

فري االختيرار برين البردائل فيمررا يتعلرق بالمجرال األيرديولوجي واالجتمراعي ( .رحرريم- 27: 2013 ،

)42

ويشير مصطلح تحقيق أو إنجراز الهويرة إلرى مررور الفررد باألزمرة النفسرية أو االجتماعيرة واالنتهراء
إلررى تكرروين هويررة واضررحة مررن خررالل تطرروير الت ازمررات أو معتقرردات يأخررذها علررى نفسرره فرري ضرروء
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استكشافات بديلة لتحديد شخصريته ،بينمرا يشرير مصرطلح تعليرق الهويرة إلرى اإلخفراق فري اكتشراف

الفرد لهويته من خالل اسرتمرار المحاولرة مرن وقرت آلخرر الختبرار وتجريرب الخيرارات المتاحرة دون
الوصررول لقرررار نه ررائي وبرردون التررزام حقيق رري بخيررارات مح ررددة ومقبولررة فرري تحدي ررد شخصرريته ،إم ررا

انغررالق أو إعاقررة الهويررة ففيهررا يظررل الفرررد ملتزمررا بأهررداف وقرريم وعررادات تطررورت خررالل الطفولررة،

واقترحرت مرن أفرراد آخررين عرادة مررا تكرون انعكاسرات لرغبررات والديره أو مرن لهررم سرلطة عليره بوجرره
عام ،لذا يكون هم الفرد اشباع توقعات اآلخرين أكثر من البحث عن ذاتره وتحديرد شخصريته ،ممرا
يصررل برره األمررر إلررى االعتماديررة برردال مررن االسررتقاللية ومررا يترتررب عليهررا مررن صرراعات ومشرركالت

نفسررية ،فرري حررين يشررير تشررتت أو انتشررار الهويررة إلررى عرردم الترزام الفرررد بخيررارات واضررحة فرري سرربيل

تحديد الشخصية نظ ار لعردم مرروره بخبررات أو بأزمرات اجتماعيرة أو نفسرية ،حترى وان واجره بعرض
الخيررارات فإنرره ال يعطرري أي الت رزام تجرراه الرردور المترتررب علررى ذلررك ممررا يصررل بررالفرد إلررى العالقررة

السطحية وتدني تقدير الذات لديه ( .كاتبي )87 - 65 : 2015

ويشير إيركسون إلى مظاهر أزمة الهوية التي تتضمن كل ما هو عكس أو ثبات تحقيق الهوية

وهي كالتالي :

 عدم معرفة الذات أم ما سيكون عليه مستقبال . الشعور بالضياع والتبعية والجهل بما يجب أن يفعله أو يؤمن به . اإلحساس بالحيرة والغرابة واالنهيار الداخلي . -اإلحساس بعدم القيمة .

 اإلحساس العميق بعدم التنظيم على المستوى الشخصي والقصور وعدم وجود هدف فيالحياة .

 قلة التركيز واالستغراق في اجترار الهموم الذاتية والخياالت الخاصة به . -صعوبة النوم واالستيقاظ .

 -العجز عن اختيار الموضوعات التي تتناسب مع ذاته من تعلم وعمل وغيرها .

 العجز عن االستفادة من المساندة المتاحة بواسطة األدوار االجتماعية ( .الزهرانيوالزهراني)103 : 2017 ،

وترى الباحثة أن عالقة الهوية في اغتراب الثقافة تبدأ عندما تبدأ الثقافة المغتربة عن

المجتمع في توسيع حدود تلك الثقافة من المجتمع المحلي إلى المجتمعات والثقافات المحيطة .

76

الفصل الثالث
البحوث والدراسات السابقة
تمهيد
أوال  :الدراسات ذات العالقة باالغتراب الثقافي .
ثانيا  :تعقيب عام على الدراسات السابقة .

الفصل الثالث

الدراسات السابقة
تمهيد -:
نظ ًار ألهمية دور المدرسة في تنمية وتعزيز الهوية الثقافية في المجتمع ،ودورها القوي

والبارز في مواجهة االغتراب الثقافي وتحدياته وخاصة عند طلبة المرحلة الثانوية فقد تعرض

لهذا الموضوع العديد من الباحثين والتربويين بالبحث والدراسة .

وستتناول الباحثة في هذا الفصل أهم الدراسات السابقة ذات العالقة بعناصر موضوع بحثها من
األحدث إلى القدم .

أوال  :الدراسات ذات العالقة باالغتراب الثقافي -:
 -1دراسة الزهراني والزهراني ( ) 2017بعنوان " :التماسك االجتماعي وعالقته بكل من
االغتراب الثقافي وأزمة الهوية والقيم األخالقية لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية "

هدفت هذه الدراسة للكشف عن العالقة االرتباطية بين التماسك االجتماعي وكل من
االغتراب الثقافي وأزمة الهوية والقيم األخالقية ،وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي االرتباطي

وعد الباحثان مقياس للتماسك االجتماعي _مقياس ألزمة الهوية _ مقياس لالغتراب الثقافي _

طالبا وطالبة ممن يدرسون بالمرحلة الثانوية بجدة
استفتاء للقيم ،وتكونت عينة الدراسة من ً 221
وتم اختيارهم بطريقة عشوائية  .ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحثان على وجود عالقة
ارتباطية موجبة بين التماسك االجتماعي وكل من القيم األخالقية وأزمة الهوية واالغتراب الثقافي

– كما أشارت إلى عدم وجود فروق بين الطالب والطالبات على مقياس التماسك االجتماعي

ومن أبرز التوصيات التي خرج بها الباحثان ضرورة تبني استراتيجيات وبرامج وطنية ومؤسسة
تربوية تعني برفع مستوى التماسك االجتماعي بين الشباب من خالل تنمية وتعزيز القيم

األخالقية ،والعمل على ضرورة تفعيل دور المدارس الثانوية تجاه الشباب في تعميق وترسيخ
منظومة القيم الدينية واالجتماعية والثقافية من خالل تدريبهم على النظر إلى األمور بموضوعية.

 -2دراسة السيد ( )2014بعنوان  " :االتجاه نحو العولمة وعالقته بارتباك الهوية الثقافية
واالكتئاب لدى طالب الجامعة "
هدفت هذه الدراسة للكشف عن العالقة االرتباطية بين االتجاه نحو العولمة وكل من

ارتباك الهوية الثقافية ،واالكتئاب ،والعالقة بين ارتباك الهوية الثقافية واالكتئاب لدى طلبة
الجامعة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت الباحثة المقاييس اآلتية
78

كأدوات للدراسة  :االتجاه نحو العولمة ،ومقياس ارتباك الهوية الثقافية من إعداد الباحثة ،ومقياس
بيك لالكتئاب  .وطبقت الدراسة على عينة عشوائية بلغت ( )350من طالب جامعة الملك عبد
العزيز  .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة  :وجود ارتباط دال بين االتجاه نحو العولمة

وارتباك الهوية الثقافية وكذلك االتجاه نحو العولمة واالكتئاب ،وكذلك يوجد ارتباط دال بين الهوية
الثقافية واالكتئاب لدى طلبة الجامعة .والذكور أعلى من اإلناث في االتجاه نحو العولمة وارتباك

الهوية الثقافية ،بينما لم توجد فروق بينهما في االكتئاب  .والطالب مرتفعي ارتباك الهوية الثقافية
أعلى من الطالب منخفضي ارتباك الهوية الثقافية في االكتئاب  .ومن أهم التوصيات التعامل
مع العولمة واالستفادة منها دون التأثير على هويتنا الثقافية من خالل بناء استراتيجية تربوية لها

القدرة على التعامل مع العولمة بصورة إيجابية مع إدراك مخاطرها على الهوية الثقافية ،وأن تسهم
الجامعات بأنشطتها وخدماتها ومناهجها في حل المشكالت النفسية لدى الشباب الجامعي .
 -3دراسة بلقاسم و إيمان ( )2013بعنوان  " :االغتراب الثقافي عند الطلبة الجامعيين،
دراسة ميدانية على عينة من طلبة القطب الجامعي شتمة –بسكرة" -

هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن مجموعة من األسئلة التي تتعلق بمظاهر االغتراب
الثقافي لدى طلبة القطب الجامعي بشتمة جامعة بسكرة واستخدم الباحثان المنهج الوصفي

باالعتماد على مقياس االغتراب الثقافي كأداة للدراسة ،وقد اشتملت عينة الدراسة على ()400

طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من طلبة قطب شتمة  .ومن أهم النتائج التي تم
التوصل إليها اآلتي  :يعاني طلبة القطب الجامعي شتمة بسكرة من الشعور باالغتراب الثقافي

بدرجة مرتفعة نسبيا حيث بلغ المتوسط الحسابي للمقياس ككل ( )2.52درجة ،وتتباين درجات
الطلبة في مظاهر الشعور باالغتراب ؛ حيث كانت مرتفعة في الالمعيارية ( )2.87ومركزية

الذات ( ) 2.78ومنخفضة في بعدي العزلة االجتماعية ( )2.14و الالهدفية ( ،)1.96وبينت
الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس في مدى الشعور باالغتراب

الثقافي و توجد فروق ذات داللة احصائية مدى الشعور باالغتراب الثقافي تعزى لمتغير المنطقة
السكنية لصالح ساكني المدن على المناطق الريفية .
 -4دراسة حمش ( ) 2013بعنوان  " :دور معلمي المرحلة األساسية العليا في الحفاظ
على الهوية الثقافية الفلسطينية "
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور معلمي المرحلة األساسية العليا في الحفاظ
على الهوية الثقافية الفلسطينية من وجهة نظر مديري المدارس تبعا لمتغير الجنس والمنطقة

التعليمية والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة واالنتماء السياسي ،وسبل تفعيل دور معلمي المرحلة
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األساسية العليا في الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية لدى طلبتهم  .واستخدمت الباحثة

المنهج الوصفي التحليلي ،معتمدة استبانة الهوية الثقافية كأداة للدراسة وزعت على أربعة مجاالت

وهي (المنهاج الدراسي ،األنشطة الالصفية ،البيئة الصفية ،التحديات الثقافية المعاصرة) .

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة  :الدرجة الكلية لتقديرات مديري المدارس األساسية
العليا لدور المعلمين في الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية بلغت ( )% 68.01وهي درجة

متوسطة ،حيث حصل المجال المتعلق بالتحديات الثقافية المعاصرة على أعلى درجة ،يليه مجال

المنهاج المدرسي ،يليه المجال المرتبط بالبيئة الصفية ،يليه المجال المرتبط باألنشطة الالصفية
 .وال توجد فروق دالة إحصائيا لمتوسط تقديرات عينة الدراسة لدور معلمي المرحلة األساسية في

الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية تعزى لمتغيرات (الجنس والمنطقة التعليمية والمؤهل
العلمي وسنوات الخبرة) ،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية لدور معلمي المرحلة األساسية في

الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية تعزى لمتغير االنتماء السياسي في مجالي المنهاج

الدراسي والتحديات المعاصرة لصالح المنتمين سياسيا  .ومن أهم التوصيات بث الوعي والمعرفة

الواسعة في صفوف الطلبة بأهمية الهوية الثقافية وضرورة المحافظة عليها ،وتطوير المناهج
والمقررات الدراسية مع تخصيص مناهج متخصصة لدراسة تاريخ فلسطين .
 -5دراسة الرواشدة ( )2012بعنوان  " :االغتراب الثقافي لدى الشباب الجامعي في ضوء
العولمة الثقافية "

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم أسباب االختراق الثقافي ومظاهره لدى الشباب

الجامعي من وجهة نظر الشباب أنفسهم ،باإلضافة إلى توضيح العالقة بين المتغيرات (الجنس،
التخصص ،المستوى الدراسي) وبين االغتراب الثقافي ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي معتمدا

االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،وطبقت على عينة قصدية بلغ حجمها ( )1000طالب وطالبة

من طلبة الجامعة األردنية ،ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن الشباب الجامعي يعيش
حالة من االغتراب الثقافي من أهم أسبابها تشجيع وسائل اإلعالم للشباب على تقليد الغرب وعدم
تفعيل دور الشباب الثقافي والعلمي في الجامعة والمجتمع ،وعدم وجود برامج ونشاطات تساعد

الشباب على اكتشاف قدراتهم ،وتبين الدراسة إلى أن ال فرق في إحساس الشباب الجامعي

باالغتراب تبعا لمتغير الجنس والمستوى الدراسي في ضوء العولمة ،بينما هناك فروق دالة

إحصائيا تبعا لمتغير التخصص لصالح الكليات اإلنسانية ،ومن أهم الحلول المقترحة لمعالجة

االغتراب ال ثقافي لدى الشباب الجامعي  :استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة من قبل المدارس
والجامعات ،واستثمار القدرات العلمية لدى الشباب الجامعي ،وزيادة األندية العلمية للشباب .

ومن أهم التوصيات تعزيز التوجه اإلعالمي العربي والوطني من أجل تعزيز مفهوم الهوية
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والمواطنة في الحياة االجتماعية بوصفه ضرورة تاريخية ،من أجل بناء الوطن ومن أجل بناء
إنسان أكثر قدرة على المواجهة والتحدي ،والتمسك بالثقافة العربية واالبتعاد عن تقليد الثقافة

الغربية والعمل على الت مسك بالتقاليد العربية األصلية وتفعيل دور الشباب في البرامج والنشاطات

الثقافية في الجامعات األردنية.

 -6دراسة أبو جحجوح ( ) 2012بعنوان  " :دور اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني
لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدارس محافظات غزة ،وسبل تفعيله "

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد درجة قيام اإلدارة المدرسية بدورها في تنمية الوعي األمني

لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدارس محافظات غزة ،وعالقتها ببعض المتغيرات (الجنس ،والمؤهل
العلمي ،وسنوات الخدمة ،والمسمى الوظيفي) ،وتحديد سبل تفعيل دور اإلدارة المدرسية في تنمية

الوعي األمني لدى طلبة المرحلة الثانوية  .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،معتمدا

االستبانة من إعداد الباحث كأداة لتطبيق الدراسة ،وقد شملت عينة الدراسة جميع مجتمع الدراسة
(مديري المدارس ونوابهم والمرشدين التربويين)  .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
قيام إدارة المدرسة الثانوية بدورها في تنمية الوعي األمني لدى الطلبة بدرجة متوسطة ،وايجابية

العالقة بين األسرة واإلدارة المدرسية ،مما أسهم في تنمية الوعي األمني لدى الطلبة ،وال توجد

فروق دالة إحصائيا لدرجة قيام إدارة المدرسة الثانوية بدورها في تنمية الوعي األمني لدى الطلبة

تعزى لمتغيرات ( :النوع ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعليمية)،
وتوجد فروق دالة إحصائيا لمتوسط تقديرات أفراد العينة في مجال المعوقات ،مما يحد من إسهام

اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغيرات (المسمى
الوظيفي لصالح نائب المدير ،سنوات الخدمة لدى الفئة من  10 – 6سنوات ،والمنطقة التعليمية

لصالح منطقة غرب غزة) ،وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل األنشطة المدرسية واألساليب التربوية
التي يمكن أن تسهم في تنمية الوعي األمني لدى طلبة المرحلة الثانوية ،مع ضرورة تضمين

المناهج لموضوعات تمس الواقع األمني للفرد والمجتمع ،وتسوق حلوال موضوعية لها ،والتعاون
مع المؤسسات األمنية ودعوة أولياء األمور ،واستثمار الطاقات المادية والبشرية لتنمية الوعي

األمني من خالل تقديم المحاضرات والندوات .
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 -7دراسة الفي ( )2012بعنوان  " :دور اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية
بمحافظات غزة في توعية طلبتها بمخاطر اإلنترنت وسبل تفعيله "

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد درجة قيام اإلدارة المدرسية بدورها في توعية طلبة المرحلة

الثانوية بمخاطر اإلنترنت والكشف عن أثر كل من (النوع ،وسنوات الخدمة ،والمنطقة التعليمية)

لمتوسط تقديرات عينة الدراسة للدرجة ،وتحديد سبل لتفعيل دور إدارة المدرسة الثانوية في توعية
طلبتها بمخاطر اإلنترنت  .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،معتمدا االستبانة كأداة

إلجراء الدراسة موزعة على أربعة مجاالت وهي (دور المعلم في توعية الطلبة بمخاطر اإلنترنت،

واستثمار اإلدارة المدرسية لألنشطة المدرسية ،واستخدام اإلدارة المدرسية لألساليب التربوية،
واستثمار اإلدارة المدرسية للمجتمع المحلي)  .وطبقت الدراسة على عينة من ( )390معلما

ومعلمة للمرحلة الثانوية بمديرية (رفح – خانيونس – شرق خانيونس) بواقع ( )%20من المجموع
الكلي للمجتمع األصلي للدراسة  .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  :تقوم إدارة

المدرسة الثانوية بدورها في توعية طلبتها بمخاطر اإلنترنت بدرجة متوسطة قيمتها (59.19

 ،)%وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط تقديرات العينة لدرجة قيام إدارة المدارس
الثانوية بدورها في توعية الطلبة بمخاطر اإلنترنت تعزى لمتغير النوع لجميع مجاالت االستبانة،
وعدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخدمة في المجال الثاني والثالث والرابع ،ووجود فروق

في المجال األول لصالح الفئة من  10 – 5سنوات ،وعدم وجود فروق دالة تعزى لمتغير

المنطقة في المجال الثاني والثالث ووجود فروق في المجال األول والرابع لصالح مديرية خانيونس
 .ومن أهم التوصيات  :تصميم نشرات ومجالت مدرسية لتوعية الطلبة بمخاطر اإلنترنت ،وعقد

اللقاءات وورش العمل التي تساعد في الحد من مخاطر اإلنترنت ،وتنفيذ برامج إرشادية لبعض
القضايا ذات الصلة باالستخدام السيء لإلنترنت .
 -8د ارسة بكر ( )2012بعنوان  " :إسهام اإلدارة المدرسية في تنمية القيم األمنية لدى
طالب المدارس بالمرحلة الثانوية بمدينة الطائف "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة إسهام اإلدارة المدرسية في تنمية القيم األمنية

لدى طالب المدارس بالمرحلة الثانوية بمدينة الطائف ،والكشف عن أثر متغيرات نوع التخصص

والمؤهل العلمي ومستوى الخبرة في تقديرات المعلمين للدرجة  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي،
معتمدا االستبانة كأداة لجمع المعلومات  .حيث طبقت الدراسة على عينة من ( )277من مديري

ومعلمي المدارس الثانوية بمحافظة الطائف أخذت بالطريقة الطبقية العشوائية  .ومن أهم النتائج
التي توصل إليها الباحث  :بلغت تقديرات أفراد عينة الدراسة إلسهام اإلدارة المدرسية في تنمية

القيم لدى طالب المدارس بالمرحلة الثانوية مستوى متوسط لمعظم مجاالت القيم األمنية بمتوسط
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( ،)2,9وينخفض إسهام اإلدارة المدرسة في الجوانب التي تتطلب تطبيقا أو تقع ضمن مستوى

المهارات ،واعتبر اسهام الغارة المدرسية في تنمية القيم األمنية المرتبطة بالتنمية المستدامة
األدنى من بين المجاالت جميعها بمتوسط ()2,43

وهناك فروق بين المعلمين والمديرين من حيث تقديراتهم إلسهام اإلدارة المدرسية في بناء القيم
الخاصة باألمن الشخصي لصالح المديرين في حين كانت لصالح المعلمين عندما تعلق األمر

بقيم األمن البيئي ،وهناك فروق بين المعلمين من حيث تقديراتهم إلسهام اإلدارة المدرسية في بناء
القيم تعزى للمؤهل لصالح حملة الماجستير وللخبرة تعزى لصالح ذوي الخبرة الطويلة  .وأوصى

الباحث ببناء برامج متنوعة تستهدف القيم الخاصة بأمن التنمية المستدامة

 -9دراسة المزروعي ،والبياتي ( )2012بعنوان  " :العولمة الثقافية وصراع الهويات في
المجتمعات العربية " -دراسة جيو إعالمية –

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العولمة الثقافية وكيف أصبحت فاعالً رئيسياً في

كونها محددًا بار ًاز في التفاعالت الدولية فكريًا واجتماعيًا وثقافيًا ،وقد استخدم الباحثان المنهج

الوصفي التحليلي الستقراء التغيرات المجتمعية التي حدثت نتيجة للعولمة ،وقد استعان الباحثان
بالمنهج الوظيفي الذي يساعد في تحليل الوظائف التي تؤديها أدوات العولمة في هيكل المجتمع

العربي واإلسالمي ،ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان أن االنترنت والبث الفضائي له
تأثيرات ثقافية واجتماعية سلبية كبيرة حيث أنه يهدف إلى تشكيل سلوك األفراد وثقافتهم بغض

النظر عن القيم والتقاليد واألخالق التي يتميز بها المجتمع العربي اإلسالمي كما أنها تهدف

للقضاء على خصوصيتها لتنسحب من ثقافتها الخاصة تدريجيًا  .ومن أهم التوصيات التي خرج
بها الباحثان أنه يجب االستفادة من العولمة وتوظيفها لخدمة قضايا األمة العربية واإلسالمية

وذلك من خالل إنشاء قنوات فضائية ومواقع انترنت تركز على الثقافة العربية واإلسالمية

وتنشرها عالمياً .

 -10دراسة حمد ( )2012بعنوان  " :أثر العولمة الثقافية على مواطني الضفة الغربية "
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آثار العولمة الثقافية على مختلف مرافق الحياة

لمواطني الضفة الغربية كنموذج عن المجتمع الفلسطيني – لألهمية التي تشكلها تلك اآلثار على
النسيجين االجتماعي والثقافي الفلسطينيين ولقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج

التحليلي ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة أن المواطن الفلسطيني بالضفة الغربية متأثر
بالثقافة والفكر األمريكيين وعليه شاعت مظاهر التغريب واالغتراب بين األفراد ،وشيوع العادات
والتقاليد الغربية كاستحداث األعياد والمشاركة في البرامج الواقعة عبر الفضائيات العربية،
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والعولمة الثقافية تحل تدريجيا محل الثقافة العربية في الضفة الغربية ومن أهم التوصيات التي

خرجت بها الباحثة ضرورة البدء بالعمل على تطور العقل الفلسطيني الجمعي لمواجهة آثار

العولمة الثقافية وهذا ال يعني االنغالق وانما المحافظة على الخصوصية ضمن االنفتاح على

الثقافات العالمية .

 -11دراسة فحجان ( )2012بعنوان  " :دور اإلدارة المدرسية في تعزيز األمن الفكري لدى
طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيله "
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة المدرسية في تعزيز األمن الفكري لدى

طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كونه األنسب
لطبيعة هذه الدراسة على عينة بلغت ( )236مدي ار ونائبا بالمدارس الثانوية بمحافظات غزة ،وأعد

الباحث االستبانة كأداة للدراسة ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن مديرو المدارس
يمارسون أدوارهم في تعزيز األمن الفكري لدى طالبهم بدرجة عالية وذلك من خالل تعزيز القيم

اإلسالمية وعقد ندوات فكرية لتوعية الطلبة ونشر ثقافة الحوار ،ومن أهم التوصيات التي خرج
بها البحث العمل على ضرورة ربط الطلبة بالمساجد واستضافة علماء الدين لعمل ندوات

بالمدرسة تعزز األمن الفكري لديهم ووقايتهم من االنحرافات الفكرية واألفكار الدخيلة والتمسك

بالمبادئ اإلسالمية في تحصين النشء .

 -12دراسة البسام ( )2012بعنوان  " :تصور مقترح لبناء الشخصية اإلسالمية لمواجهة
تحديات العولمة الثقافية واالعالمية "
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الشخصية اإلسالمية وابراز أهم عناصرها ثم

التعرف على تحديات العولمة الثقافية واإلعالمية وصياغة شخصية إسالمية قادرة على مواجهة

هذه التحديات ،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج االستنباطي ،ومن أهم
النتائج التي توصلت إليها الباحثة  :أن من أبرز التحديات التي تواجه الشخصية اإلسالمية هي

تحديات العولمة الثقافية واإلعالمية ،وأن اإلسالم هو البديل األخالقي للعولمة الغربية ووجب

االهتمام بجانب اإلبداع واالبتكار لدى أبناء األمة اإلسالمية وذلك من أجل االستفادة من
معطيات عصر العولمة بأخذ النافع وترك ما ال يتفق مع ديننا وقيمنا  .ومن أهم التوصيات التي

خرجت بها  :العمل على إنشاء قنوات إسالمية قوية تحجب اآلثار السلبية للعولمة اإلعالمية

والثقافية عن المجتمع اإلسالمي وأن تعمل المؤسسات التربوية كافة على تثقيف أفرادها من خالل
أساليب تربوية تعمل على تكوين أجيال تشعر بانتمائها للدين اإلسالمي .
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 -13دراسة النفيعي ( )2012بعنوان  " :دور اإلدارة المدرسية في تنمية الثقافة األمنية
لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة المدرسية في تنمية الثقافة األمنية لدى

طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف ،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي
باعتباره أنسب المناهج لهذه الدراسة على عينة بلغت ( )191من جميع مديري ووكيلي مدارس

المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف ،وأعدت الباحثة استبانة كأداة للد ارسة ،ومن أهم النتائج التي
توصلت إليها الباحثة أن اإلدارة المدرسية بمحافظة الطائف تساهم بدرجة كبيرة في تنمية الثقافة
األمنية المتعلقة باألمن الفكري وحقوق واجبات الطالب .ومن أهم التوصيات التي خرجت بها

الباحثة توعية الطالب بجرائم االحتيال التي تؤثر على األمن الشخصي والمجتمعي واقامة محاضرات
ومعارض ثقافية داخل المدرسة تظهر لطالب خصائص المرحلة العمرية التي يمرون بها.
 -14دراسة الحربي ( )2011بعنوان  " :دور اإلدارة المدرسية في تحقيق األمن الفكري
الوقائي لطالب المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف من وجهة نظر مديري ووكالء تلك

المدارس "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة المدرسية في تحقيق األمن الفكري

الوقائي لطالب المرحلة الثانوية من وجهة نظر مديري ووكالء تلك المدارس ،وقد استخدم الباحث

ال
المن هج الوصفي المسحي حيث يتناسب مع أهداف الدراسة على عينة بلغت ( )115مدي اًر ووكي ً
من مدراء ووكالء المدارس الثانوية بمحافظة الطائف ،وقد أعد الباحث استبانة أداة الدراسة .

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن اإلدارة المدرسية تلعب دو ًار ضعيفًا في تحقيق

األ من الفكري لدى طالب المرحلة الثانوية وهناك العديد من المعوقات التي تواجه اإلدارة
المدرسية في تحقيق األمن الفكري  .ومن أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث العمل على

ضرورة تعزيز وعي مديري المدارس الثانوية نحو أهمية األمن الفكري الوقائي والعمل على تفعيل

دور األنشطة المدرسية نحو األمن الفكري الوقائي وذلك من خالل قيام مديري المدارس بتنظيم
برامج خالل األنشطة المدرسية وتوعية الطالب حول بعض القضايا والمشكالت التي يواجها

العالم اإلسالمي.

 -15دراسة كايد ( )2011بعنوان " :دور الجامعات في مواجهة تحديات العولمة الثقافية
وبناء الهوية العربية األصيلة والمعاصرة "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الجامعات في مواجهة تحديات العولمة الثقافية

وبناء الهوية العربية األصيلة والمعاصرة  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،مستطلعا
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آراء المفكرين واألدباء والباحثين ولذين تناولوا مفهوم العولمة الثقافية  .ومن أهم النتائج التي

خلص إليها الباحث  :ضرورة وضع خطط استراتيجية حديثة للجامعات تهدف لمواجهة الثنائية

التي يعاني منها المواطن العربي في ظل هذا الغزو الثقافي والذي أصبح يتهدد وجودنا وهويتنا

ويكاد يعصف بموروثنا الثقافي وحضارتنا اإلسالمية من خالل إعادة النظر في طرائق تثقيف
الطلبة وتعليمهم ،واعادة النظر في المقررات والبرامج والخطط الدراسية بما يواءم التطورات
العلمية والتكنولوجية المتسارعة في وقتنا الحاضر ،ويوصي الباحث بضرورة إعادة النظر في
التخصصات المطروحة واستحداث تخصصات جديدة وضرورة قيام الجامعات باستقطاب

الكفاءات العلمية العربية المهاجرة ،والمحافظة على الكفاءات الموجودة .

 -16دراسة السيد ( )2011بعنوان  " :دور التعليم الجامعي في تحقيق األمن الثقافي "
هدفت هذه الدراسة للتعرف علي الدور الذي يقوم به التعليم الجامعي في الحفاظ على

األمن الثقافي للمجتمع ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي على عينة عشوائية من أعضاء

هيئة التدريس بكلية التربية واآلداب بجامعة تبوك ،وأعد الباحث استبانة كأداة للدراسة ،ومن أهم

النتائج التي توصل إليها الباحث أن هناك العديد من المخاطر التي تهدد األمن الثقافي للمجتمع
تتمثل في مخا طر االنترنت عندما يستخدم بطريقة سلبية ووجود التغيرات الفكرية التي تؤثر
بدورها على الهوية الثقافية  .ومن أهم التوصيات الي خرج بها الباحث العمل على تعميق روح

الوالء بتقاليدنا وعاداتنا الثقافية باعتبارها الكيان والمصير ،واالهتمام بالمبدعين والمفكرين في

المجاالت الوطنية واعداد الطالب ثقافيًا .

 -17دراسة مساعدة والشريفين ( )2010بعنوان  " :العولمة الثقافية رؤية تربوية إسالمية"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اآلثار اإليجابية والسلبية للعولمة الثقافية وسبل
التعامل معها للحد من تأثيراتها السلبية ،وقد استخدم الباحثان المنهجين الوصفي واالستنباطي

التحليلي  .ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان أن العولمة الثقافية تؤثر سلبًا على الهوية

اإلسالمية لألمة وغياب مفهوم التوحيد وتشويه اللغة العربية والمساس بالحضارات اإلنسانية

وعناصر العملية التعليمية  .ومن أهم التوصيات التي خرج بها الباحثان ال بد من الثقة بالنفس

كقاعدة آ منة للتعامل مع العولمة الثقافية ثم وضع استراتيجية ثقافة إسالمية وابراز عالمية اإلسالم

وانسانيته ،والعمل على الحد من التلوث الثقافي واإلعالمي وذلك من خالل تجديد الثقافة وتجذير
الفروق الفردية والعمل على إعادة النظر في عناصر العملية التعلمية لتواكب التطور العالمي

الحادث .
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 -18دراسة شبل ( )2010بعنوان  " :العالقة بين كثافة التعرض للدراما األجنبية في
القنوات الفضائية وارتفاع مستوى االغتراب لدى عينة من الشباب الجامعي المصري "

هدفت هذه الدراسة للتعرف على العالقة بين كثافة التعرض للدراما األجنبية في القنوات

الفضائية وارتفاع مستوى االغتراب لدى عينة من الشباب الجامعي المصري ،وقد استخدمت

الباحثة المنهج الوصفي المسحي على عينة بشرية بلغت ( )400طالب وطالبة من جامعتي كفر
الشيخ والدلتا للعلوم والتكنولوجيا ،مستخدمة االستبانة كأداة للدراسة ،ومن أهم النتائج التي
توصلت إليها الباحثة يوجد عالقة طردية بين كثافة التعرض للقنوات الفضائية وبين اغتراب

الشباب الجامعي ،وأن مستوى االغتراب لدى الطلبة يختلف باختالف أنماط التعرض لمشاهدة

المسلسالت األجنبية  .ومن أهم توصيات الدراسة على القائمين بالقنوات الفضائية اختيار أنسب
أعمال الدراما األجنبية التي يمكن أن يستفيد منها الشباب .
 -19دراسة أبو شعيرة ( )2010بعنوان  " :االغتراب الثقافي ومواجهته في الفكر التربوي
المعاصر "

ٍ
كتحد يواجه الهوية الثقافية
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على االغتراب الثقافي؛

في الفكر التربوي المعاصر ،واقتضت طبيعة المنهج الوصفي التحليلي المتبع في هذه الدراسة

استجالء مفهوم االغتراب لدى نماذج من المنظرين المعاصرين ،والكشف عن مؤشراته ومظاهره

أن االغتراب ظاهرة
السائدة والعوامل التي تسهم في شيوع هذه الظاهرة  .وقد خلصت الدراسة إلى ّ
ثقافية تؤدي إلى انتقال المجتمع وتحوله من طور الثقافة التقليدية إلى طور الثقافة الدخيلة

الوافدة ،ويهدد النظم االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،كما أنه يظهر بوضوح في المؤسسات

ال
أن هناك مؤشرات تعطي دلي ً
التربوية ؛ كاألسرة والمدرسة والجامعة وعند الطالب والمعلم ،كما ّ
واضحاً على مدى االغتراب ؛ كالعزلة االجتماعية ،واغتراب الالمعنى ،وفقدان المعايير ،واغتراب

الذات ،وفقدان السيطرة واذا ما تحقق أحد هذه المؤشرات حكم على الهوية الثقافية باالغتراب .
وخرجت الدراسة بتصور مقترح للهوية الثقافية العربية من خالل الفكر التربوي المعاصر يعمل
على وحدة الثقافة وعدم تفككها وطمسها وتهميشها وال سيما في ظل التحديات العالمية والقوى

المؤثرة  .ويعمل على بناء شخصية عربية قادرة على التفاعل اإليجابي مع غيرها من الهويات
مع المحافظة على خصوصيتها الثقافية من خالل تخليص الطلبة في المدارس والجامعات من

ازدواجية المفاهيم واحداث اندماج اجتماعي وسياسي للمجتمع العربي ،وأن يكون لإلعالم دور في

التركيز على القضايا الفكرية والسياسية والدينية واألخالقية والثقافية ،والتأكيد على مبدأ األصالة

والمعاصرة ،الذي يقتضي اإلفادة من كل المستجدات واالتجاهات النافعة واالنفتاح على كافة
التجارب العالمية .
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 -20دراسة القرني (1431ه) بعنوان " :مسؤولية المدرسة الثانوية في المحافظة على
الهوية اإلسالمية في ظل العولمة الثقافية "– دراسة ميدانية على محافظة القنفذة

التعليمية –
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مسؤولية المدرسة الثانوية في المحافظة على الهوية

اإلسالمية في ظل العولمة الثقافية  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي الوثائقي والمسحي

والتحليلي  .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  :تعرض الهوية اإلسالمية لمحاوالت
اختراق وتذويب من قبل العولمة الثقافية ،إذ تحدث أخطا ار على األمة اإلسالمية تمس دينها
ولغتها وتأريخها وقيمها ومنظومتها االجتماعية وتضعها في نفوس أبناء المسلمين عبر مخطط

فكري دقيق ،ويجب على معلم المرحلة الثانوية المحافظة على الهوية اإلسالمية للطلبة من خالل
حثهم على االعتصام بكتاب اهلل وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح ،وكذلك إدارة المدرسة
الثانوية يجب عليها حض الطالب على االلتزام بالقيم اإلسالمية وخصوصا قيم العلم والعمل،

وينبغي على التوجيه واإلرشاد بالمدرسة الثانوية تقديم نماذج تربوية للطالب من القدوات المتمثلة

في السيرة والسلف الصالح ،وتنظيم أنشطة طالبية كالحلقات والمسابقات لحفظ القرآن والسنة .

ومن أهم التوصيات  :ضرورة توظيف وتطوير األنظمة التربوية بو ازرة التربية والتعليم لبناء الهوية

اإلسالمية بناء صحيحا مع التفاعل اإليجابي المنضبط مع المعطيات الحضارية في شتى

المجاالت لبناء قوى فكرية حية قادرة على مسايرة التغيرات العالمية .

 -21دراسة الشهري( )2009بعنوان  " :مدى إ سهام معلم المرحلة الثانوية في مواجهة

التحديات الثقافية للعولمة من وجهة نظر المعلمين و المشرفين التربويين في إدارة

التربية والتعليم في محافظة محايل عسير"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور معلم المرحلة الثانوية في مواجهة التحديات

الثقافية للعولمة ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي على عينة بلغت ( )814معلمًا و

( )68مشرفًا في إدارة التربية والتعليم بمحافظة محايل عسير وأعد الباحث استبانة كأداة للدراسة
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث بأن العولمة تستهدف بالدرجة األولى تذويب الشخصية
المسلمة و تضييع معالمها من خالل إشاعة و تعميم النموذج الغربي وأن اإلعالم بكل وسائله

ووسائطه يؤثر تأثي ًار فعاالً في سلوك واتجاهات الناس والمعلم يعد الركن األساسي في مواجهة
التحديات المستقبلية والتعامل معها بكل كفاءة واقتدار ومن أهم التوصيات التي خرج بها الباحث

ضرورة التمسك والمحافظة على الهوية اإلسالمية واالعتزاز بها وغرسها في نفوس الطالب.
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 -22دراسة الرواشدة و العرب ( )2009بعنوان  " :أسباب ومظاهر االغتراب الثقافي لدى
الشباب الجامعي في ضوء العولمة وعالقتها ببعض المتغيرات "

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أسباب االختراق الثقافي ومظاهره لدى الشباب الجامعي

من وجهة نظر الشباب أنفسهم ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي على عينة قصدية بلغت
( )100طالب وطالبة وأعد الباحثان االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،ومن أهم النتائج التي
توصل إليها الباحثان أن الشباب الجامعي يعيش حالة من االغتراب الثقافي من أهم أسبابها
تشجيع وسائل اإلعالم للشباب على تقليد الغرب وعدم تفعيل دور الشباب الثقافي والعلمي في

الجامعة والمجتمع وعدم وجود برامج ونشاطات تساعد الشباب على اكتشاف قدراتهم ،ومن أهم
التوصيات التمسك بالثقافة العربية واالبتعاد عن تقليد الثقافة الغربية والعمل على التمسك بالتقاليد

العربية األصلية وتفعيل دور الشباب في البرامج والنشاطات الثقافية في الجامعات األردنية.
 -23دراسة الثويني ( )2009بعنوان  " :دور المؤسسات التعليمية في المحافظة على
الهوية الثقافية للطفل العربي في ظل تحديات العولمة "
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المؤسسات التعليمية في المحافظة على الهوية
الثقافية للطفل العربي في ظل تحديات العولمة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي لتحديد اإلطار

المفاهيمي للعولمة ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ظاهرة العولمة قد حدثت في

الماضي وأن الغربي يسخرها من أجل فرض سياسته المختلفة ومن أهم سياساته تهميش الهوية

الوطنية والثقافية كتمهيد من أجل تحقيق األهداف االقتصادية وللعولمة تأثيرات كبيرة على الموارد
البشرية عن طريق التأثير على تنشئة وتنمية هذه الموارد من خالل تقليص اإلنفاق على التعليم،

ومن أهم التوصيات إبراز إيجابيات اإلسالم وعالميته وعاداته وثقافاته وتاريخه للمسلمين قبل
غيرهم والتمسك التام والمحافظة الكاملة على الهوية اإلسالمية المميزة التي ينفرد بها النظام
التعليمي في الدول العربية عن غيره من األنظمة التعليمية وايجاد تصور إسالمي لهيكل النظام

التعليمي المستمد من معطيات تراثنا اإلسالمي الصحيح .

 -24دراسة الشايع ( )2008بعنوان  " :االغتراب الثقافي وعالقته بعادات مشاهدة القنوات
الفضائية لدى الشباب السعودي "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عادات مشاهدة القنوات الفضائية لدى الشباب

السعودي بمحافظة الرس ،وقد استخدم الباحث المنهج المسحي على عينة من الشباب السعودي

بلغت ( )248من المترددين على استراحات بمحافظة الرس ،وأعد الباحث استبانة كأداة لجمع

البيانات من خالل المقابلة  .ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن المرحلة العمرية
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( )17-15هم أكثر الفئات تأث ًار باالغتراب الثقافي وأن الشباب الذين يشاهدون البرامج الحوارية

والثقافية يكون مستوى االغتراب الثقافي لديهم أعلى وذلك ألن البرامج الحوارية والفكرية تناقش

مشاكل المجتمع مما يجعل المشاهد أكثر عرضة للتأثر بها ،وتزداد درجة االغتراب الثقافي كلما

زادت عدد ساعات مشاهدة القنوات الفضائية وأن القنوات الفضائية تعد من العوامل الرئيسية في
زيادة شعور الشباب باالغتراب الثقافي  .ومن أهم التوصيات التي خرج بها الباحث العمل على

إنشاء برامج ترفيهية مثل األندية الرياضية والمسرح الهادف فهي تسهم في تقليل معدل ساعات
مشاهدة القنوات الفضائية وزيادة فاعلية دور النظم االجتماعية مثل األسرة والمدرسة والمسجد .

 -25دراسة الجدي ( )2008بعنوان  " :دور اإلدارة المدرسية في معالجة مشكلة طالبات
المرحلة الثانوية بمحافظات غزة و سبل تفعيله "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة المديرات في المدارس الثانوية للبنات

في معالجة مشكالت الطالبات وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي على عينة بلغت
( )300معلمة ثانوية للبنات في محافظات غزة ولقد أعدت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة ومن
أهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة بأن البعد التربوي من أقوى األبعاد في تعزيز دور المرشدة
التربوية ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الباحثة العمل على غرس األخالقيات الحميدة

والمبادئ الدينية والمثل الرفيعة في نفوس الطالبات وأنه البد من وجود مرشدة دينية أو داعية

إسالمية في كل مدرسة بهدف توجيه الطالبات توجيهاً دينيا.

 -26دراسة كنعان ( )2008بعنوان  " :الشباب الجامعي والهوية الثقافية في ظل العولمة
الجديدة "  -دراسة ميدانية –

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مشكالت الشباب المعاصرة وبيان أسبابها وأثر

العولمة في الشباب الجامعي وتحديد الرؤية المستقبلية لديهم ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي ،وأعد االستبانة كأداة للدراسة  .وطبقت الدراسة على عينة عشوائية بلغت ( )500من
طلبة جامعة دمشق بمختلف تخصصاتهم العلمية والثقافية  .ومن أهم النتائج التي توصل اليها

الباحث أن الشباب الجامعي يرفض العولمة بأشكالها المختلفة و السيما ما يتمخض عنها من
هيمنة أمريكية على العالم ومن أهم التوصيات االهتمام بالشباب ورعايتهم وتزويدهم بمستجدات

العصر ومتغيراته وثقافته وضرورة التركيز في المناهج الجامعية على ظاهرة العولمة لما لها وما
عليها وبيان أثرها في مجاالت الحياة المختلفة الثقافية والتعليمية واالجتماعية وضرورة المحافظة
على الهوية الثقافية وتراث األمة وقيمها العربية األصيلة .
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 -27دراسة آل زيد الشريف ( )2008بعنوان  " :درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها في
تنمية الوطنية لدى طالبات المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطالبات والمعلمات

بالعاصمة المقدسة "
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها في تنمية الوطنية
لدى طالبات المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة والعمل على تفعيل دور اإلدارة المدرسية في
تنمية الوطنية لدى طالبات المرحلة الثانوية  .واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي

التحليلي ،كما تم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات ،وطبقت الدراسة على ()104
معلمات و ( )396طالبة من المرحلة الثانوية .

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة  :أن بعض الجوانب الدينية (محبة الرسول ،واآلداب

اإلسالمية ،والبعد عن المخالفات الشرعية ،والسلوكيات) من أفضل النواتج التي تحققها اإلدارة
المدرسية ،ووجود عالقة ارتباطية بين جميع مؤسسات المجتمع للوصول إلى المواطنة المطلوبة،
ومن أهم التوصيات إعادة النظر في دور المدرسة لكي تقوم كمؤسسة نظامية أعدها المجتمع

بغرض التنشئة االجتماعية الصحيحة باإلضافة لدورها التعليمي ،واالهتمام بالجانب األخالقي
والتمسك بالقيم والمبادئ والتخلي عن األساليب الخاطئة وزرع الهمم في نفوس المتعلمين في

جميع مراحل التعلم ،وتطبيق نظام الحوار والدورات التدريبية في جميع المجاالت العلمية والتربوية
لتنمية مدركات الطالب مع استثمار األنشطة المدرسية بما يعود للطالبة بالنفع .

 -28دراسة الجطالوي ( )2007بعنوان  " :أثر القنوات الفضائية على بعض القيم
االجتماعية والثقافة للشباب الليبي "  -دراسة ميدانية -

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر القنوات الفضائية على بعض القيم االجتماعية
والثقافية للشباب الليبي ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي لعينة عشوائية وكان من أهم النتائج
التي توصل إليها الباحث أن الغالبية العظمي يفضلون البرامج والمسلسالت واألفالم المستوردة

وكان التأثير للمشاهدة بمضمونها إيجابي .

 -29دراسة الغويل ( )2007بعنوان  " :تعرض الشباب الليبي للبرامج االجتماعية في قناة
 mbc1الفضائية ودورها في االغتراب الثقافي"  -دراسة تحليلية ميدانية -

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تعرض الشباب الليبي للبرامج االجتماعية في

قناة  ،mbc1وأثر حجم ذلك التعرض في االغتراب الثقافي ،واستخدم المنهج الوصفي مستعينًا

بأسلوب تحليل المضمون ،وأسلوب مسح الجمهور للدراسة الميدانية علي عينة من طلبة جامعة

المرقب ،ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن شريحة الشباب هم أكثر الفئات التي يمكن
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أن تنساق وراء القيم والعادات التي تبثها هذه البرامج ،وأن جوانب االستفادة تتمثل في زيادة

المعلومات بالدرجة األولى وان كانت بعض مفردات عينة الدراسة ترى أن هذه البرامج يمكن أن
تعمل على تغيير اتجاهاتهم وتبني سلوكًا مغاي ًار لسلوكهم العادي .

 -30دراسة منصور ( )2007بعنوان " :تحديات العولمة التربوية المتعلقة بالمدرسة وسبل
مواجهتها "

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تحديات العولمة التربوية للمدرسة ،وبيان سبل

مواجهتها وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد

الباحث على األدب التربوي ذي العالقة بموضوع الدراسة ،وقد أكدت الدراسة على أهم التحديات
التي تواجه المدرسة وهي ذات بعدين خارجية مثل التدخل في تغيير المناهج واستهداف الهوية
واستدماج القيم العالمية ،وتحديات داخلية كتدني نوعية التعليم والعجز التربوي ،وغياب المعلم

القدوة ،ووضحت أن من سبل العالج التحصين الثقافي والتربية على االنفتاح الواعي والناقد
واصالح المناهج وتحقيق التربية المستدامة واالهتمام بالموهوبين.
 -31دراسة عبد النبي ( )2007بعنوان  " :اإلعالنات التلفزيونية ودورها في تحقيق
االغتراب الثقافي لدى طالب المرحلة اإلعدادية "

هدفت هذه الدراسة إلى رصد وتحليل الدور الذي تساهم به اإلعالنات التلفزيونية في

االغتراب الثقافي لطالب المرحلة اإلعدادية ،وقد استخدم الباحث المنهج المسحي اإلعالمي

للعينة ،وقد طبق أدوات الدراسة على عينة عشوائية بسيطة بلغ قوامها ( )450فرد من طلبة
المرحلة اإلعدادية بمحافظة الدهلقية ،مستخدما صحيفة تحليل المضمون واستبانة ومقياس
االغتراب الثقافي ،ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث  :يوجد تفاعل دال إحصائيا بين
كثافة مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية للقناة األولى وكل من متغيرات الجنس والصف ومكان

اإلقامة على درجة االغتراب الثقافي لدى طالب المرحلة اإلعدادية ،وال تختلف كثافة مشاهدة

اإلعالنات التلفزيونية بالقناة األولى باختالف متغيرات الجنس والصف ومكان اإلقامة ،وال توجد

عالقة دالة إحصائيا بين نمط مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية والجنس والصف ومكان اإلقامة .

 -32دراسة الخويطر ( )2007بعنوان  " :دور المدرسة الثانوية في تأصيل الهوية الثقافية
اإلسالمية للطالبات دراسة ميدانية في مدينة الرياض "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إسهام المدرسة الثانوية العامة الحكومية في

مدينة الرياض بدورها في تأصيل الهوية الثقافية اإلسالمية لدى الطالبات من وجهة نظر
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المعلمات  .واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي ،معتمدة على االستبانة كأداة لجمع

المعلومات ،حيث اشتملت ثالثة محاور وهي ( :دور المقررات الد ارسية دور األنشطة المدرسية،
دور المعلمات) في تأصيل الهوية الثقافة اإلسالمية  .وطبقت الدراسة على عينة عشوائية بلغت

( )350معلمة بمدارس الرياض الثانوية بنسبة ( )%8من مجتمع الدراسة  .ومن أهم النتائج التي
توصلت إليها الباحثة  :تقوم المدرسة الثانوية العامة الحكومية للبنات بمدينة الرياض بدورها في
تأصيل الهوية الثقافية اإلسالمية من خالل المعلمات بشكل يفوق المقررات الدراسية واألنشطة

المدرسية ،حيث حظي محور قيام المعلمات بدورهن في تأصيل الهوية الثقافية اإلسالمية بأعلى

متوسط حسابي وقدره ( )3.71درجة ،يليه دور المقررات الدراسية بمتوسط قدره ( )3.63درجة،
يليه دور األنشطة المدرسية بمتوسط حسابي بلغ ( )3.00درجة  .ومن أهم التوصيات ضرورة
تفعيل األنشطة المدرسية بمدارس البنات لتأصيل الهوية الثقافية لديهم .
 -33دراسة العتيبي والضبع وابراهيم ( 1428ه) بعنوان  " :العولمة الثقافية وأثرها على
هوية الشباب السعودي وقيمهم وسبل المحافظة عليهم "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مضمون االتجاه نحو العولمة بين طالب الجامعة،
والعالقة بين مكونات الهوية ونسق القيم لدى الشباب السعودي ومتغيرات العولمة في عصرنا

الحاضر .واستخدم الباحث المنهج الوصفي معتمدا على ثالثة مقاييس لجمع المعلومات  :مقياس

االتجاه نحو العولمة ،ومقياس الهوية الثقافية للشباب السعودي الجامعي ،ومقياس القيم  .وطبقت
الدراسة على عينة طبقية عشوائية من طلبة الجامعات في مدينة الرياض بلغت ( )2400من

طلبة الجامعات  .ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثون  :يؤدي االلتحاق بجامعة معينة
إلى االختالف في االتجاهات العولمية والهوية والقيم ،حيث كانت جامعة األمير سلطان األهلية
هي األكثر في االتجاهات العولمية ،يليها جامعة الملك سعود ،يليها جامعة اإلمام،

وطالب الكليات العلمية أعلى من طالب التخصصات الشرعية في االتجاه نحو العولمة وانتشار

العولمية بين طالبها ،وكلما يزيد المستوى الدراسي تزيد قوة االتجاه العولمي ،وال يتأثر االتجاه
العولمي بالفروق بين الجنسين عدا مكونات الهوية والقيم فقد ارتبطت العولمة عند الذكور بتغير

المكونات ذات العالقة باالنفتاح والقابلية للتطور والمرونة أكثر من العولميات اإلناث ،وتم تحديد

اطار مقترح لسل المحافظة على هوية الشباب السعودي وقيمهم .
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 -34دراسة الحسني (1426ه) بعنوان  " :دور المدرسة في مواجهة التحديات الثقافية
للعولمة "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحديات الثقافية للعولمة ،وتفعيل دور المدرسة في

مواجهة التحديات الثقافية للعولمة  .واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي  .ومن أهم النتائج

التي توصلت إليها الدراسة  :هناك تحديات كبرى تواجه عالمنا العربي واإلسالمي وتشمل هذه

التحديات  :تحديات في المجال الديني ،ومحاولة القضاء على اللغة العربية ،واالختراق الثقافي،

وتحدي السيادة للدولة ،وتحدي هجرة العقول ،والتحدي القيمي واألخالقي ،وتحدي األمية،
والتحديات التربوية والتعليمية ،وتعد المدرسة من أهم المؤسسات الفاعلة في مواجهة تحديات

العولمة الثقافية ،ويجب أن يشمل التغيير عناصر البيئة المدرسية بكاملها ؛ لمسايرة العصر
ومواجهة متغيراته ،والعمل على توقف هجرة العقول العربية واإلسالمية لالستفادة محليا  .ومن

أهم التوصيات مواجهة العولمة بالتعليم والتدريب والتثقيف والتحصين ورفع الكفاءة وزيادة اإلنتاج

ومحاربة الجهل والقضاء على األمية ،والتمسك التام والمحافظة الكاملة على الهوية اإلسالمية

واالعتزاز بها وغرسها في نفوس أبنائنا ،والتعرف على العولمة الثقافية ومعرفة سلبياتها

وايجابياتها وتسخيرها لمصالح أمتنا  .وتوظيف النظام التعليمي بكل مؤسساته لتنمية الوعي
اإلسالمي الصحيح ألخذ إيجابيات العولمة وتوظيفها لصالح المجتمع .
 -35دراسة محمد وعثمان ( )2004بعنوان  " :العولمة الثقافية وانعكاساتها على القيم
الخلقية لدى الشباب الجامعي "
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أساليب الثقافة وانعكاسها على القيم الخلقية لدى
الشباب الجامعي ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،معتمدا على التراث األدبي لتحليل
المضمون  .ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحثان  :تأثرت القيم الخلقية للشباب الجامعي

بالعولمة الثقافية ،نتيجة لما تبثه وسائل اإلعالم الغربي للشباب من مسلسالت وأفالم وكتب

ومجالت ،وأن المدارس والجامعات األجنبية والمنح والقروض والمعونات األجنبية في مجال
التعليم تهدف إلى توجيه التعليم الوجهة الغربية ،وطمس الهوية العربية من خالل التخلي عن

القيم الخلقية األصلية والموروثة ،واحالل بعض أنماط السلوك الغربي لدى شبابنا الجامعي،
وللمؤسسات التربوية دور هام في ترسيخ القيم الخلقية لدى الشباب الجامعي ،ومجابهة اآلثار

السلبية المترتبة على العولمة الثقافية ،لما تقوم به من غرس لقيم المجتمع وعقيدته في نفوس

الشباب ،وتأثرت اللغة العربية نتيجة بالمحاوالت الجادة من الدول الغربية نحو طمس الهوية
الثقافية ،واضعاف اللغة العربية من خالل مؤسساتها اإلعالمية المختلفة ،وكذلك توجيه التعليم
المتمثل في التعليم األجنبي والجامعات األجنبية  ،ومن أهم التوصيات الحفاظ على القيم
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والثقافات الموجودة في بيئتها العربية باعتبارها نتاجا لتفاعل تاريخي وحضاري بعيد المدى

وتقليص حجم التبعية للغرب ،وكذلك تشكيل لجان لفحص وتمحيص الثقافات الواردة ،وجعل اللغة
العربية اللغة األم في كافة العلوم في جميع الكليات النظرية والعملية .

 -36دراسة شطاح ( )2003بعنوان " :اإلعالم العربي والهوية الثقافية ،إشكالية اإلعالم
الجزائري المكتوب والناطق باللغة الفرنسية"
هدفت هذه الدراسة إلى تناول اإلعالم الجزائري باللغة الفرنسية ،وتشخيص أهم مالمحه

في مجاالت الصحافة المكتوبة واإلذاعة والتلفزيون ،حيث أشارت الدراسات أن ( )%52من

العائالت الجزائرية تتابع البرامج األجنبية في التلفزيون الجزائري ،ونسبة كبيرة منها تشاهد القنوات
الفرنسية ،وتأتي القناة الفرنسية األولى في المقدمة ،كما أنشئت القناة الفضائية (ALGERIA
 ،TV.) A.Tوكان هدفها التوجه نحو الجالية الجزائرية في أوربا ،وخاصة في فرنسا التي فيها

أكثر من مليون جزائري ،لكنها تخاطبهم باللغة الفرنسية ،من خالل برامج مثل

 Transporance,ويعتقد الباحث أن ذلك يعمق ظاهرة االغتراب الثقافي واللغوي للمغتربين.
ومع ذلك فالجمهور الجزائري يتابع البرامج الوافدة من قنوات أوربية بسبب تنوع برامجها وأسلوبها

المشوق ،ويشير الباحث إلى أن التجربة اإلعالمية في الجزائر تؤكد على تفاهم التناقض بين
وطنية الوسيلة وال وطنية المضمون الذي تقدمه ،وهذا ما قد ينعكس على الحياة االجتماعية

وجزئياتها ،بل قد يساهم في تمزيق النسيج الثقافي وبعث الالتجانس.

 -37دراسة الحارثي ( ) 2002بعنوان  " :دور التربية اإلسالمية في مواجهة التحديات
الثقافية للعولمة "
هدفت هذه الدراسة إلى التوعية بحقيقة ظاهرة العولمة واستشراف آثار الظاهرة على

المجالين ؛ الثقافي والتربوي  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي الوثائقي معتمدا تحليل ورصد

السجالت والوثائق ،ومن أهم النتائج والتوصيات  :المحصلة النهائية آلثار العولمة تتجسد في
المنظومة الثقافية ،وأن هناك آثار إيجابية لهذه الظاهرة بفعل الخصخصة ،كما أن لها بالمقابل

آثا ار سلبية خطيرة ال يستهان بها ،وأن على التربية دو ار كبي ار في توعية الناس بحقيقة الظاهرة
وكيفية التعامل معها مع تقديم النموذج اإلسالمي كحل وحيد وبديل فريد لظاهرة العولمة ؛ ألنها

رسالة عالمية .
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 -38دراسة أبو دف ،واألغا ( )2001بعنوان  " :التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع
الفلسطيني ودور التربية في مواجهته "

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع

الفلسطيني من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات وعالقته بمتغيرات الجنس والكلية
ومكان السكن  .واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وأعد الباحثان االستبانة كأداة

للدراسة ،وبلغت العينة ( )129من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات ،ومن أهم النتائج التي
توصل إليها الباحثان أن نسبة التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني من وجهة

نظر أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات قد بلغت ( )%63.15كما بينت الدراسة وجود فروق
دالة إحصائية لمستوى التلوث الثقافي يعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث .

 -39دراسة طعيمة ( )1999بعنوان  " :التعليم المصري واالختراق الثقافي "
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التعليم المصري وأهدافه وممارساته للحد من
ظاهرة االختراق الثقافي ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وأسلوب التحليل الفلسفي للتعرف

على أبعاد وجوانب ظاهرة االختراق الثقافي والوقوف على طبيعة العالقة بين هذه الظاهرة
والتعليم ،ومن أهم النتائج التي توصل اليها الباحث إهمال و ازرة التربية والتعليم لمادة التربية

اإلسالمية في مدارسنا وجعلها مادة هامشية ال تأخذ حظها الكافي من االهتمام كان سبباً في
انخراط الطالب نحو القيم المادية واالستهالكية والترفيهية التي تأتينا من الخارج ويتعرف لها
شبابنا عبر األقمار الصناعية وشبكات االنترنت وغيرها من الوسائل وآليات االختراق الثقافي

وعدم اهتمام الدولة باللغة العربية كان أيضًا مظهر من مظاهر وعوامل االختراق الثقافي ،ومن

أهم التوصيات التي خرج بها الباحث العمل على حماية ثقافتنا وخصوصياتها من االختراق
يتطلب نوعاً من التطوير والتنمية في غير جمود ،وتنقيتها مما يعلق بها من الشوائب والسلبيات

وأن تكون على وعي وبصيرة بالثوابت الثقافية المتميزة .

 -40دراسة الكندري ( )1998بعنوان  " :المدرسة و االغتراب االجتماعي لطالب التعليم
الثانوي بدولة الكويت" دراسة ميدانية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على حجم االغتراب االجتماعي في البيئة المدرسية

وشعور الطلبة باالغتراب بأبعاده الثالثة الشعور (بفقدان القيم وبالعجز وبالعزلة االجتماعية)

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وأعد االستبانة كأداة للدراسة ،وطبقت على عينة

بلغت ( )1057طالبًا وطالبة اختيرت بطريقة عشوائية ،ومن أهم النتائج التي توصل اليها

الباحث أن فقدان القيم يمثل أكثر األبعاد معاناة عند الطلبة وأن هناك شعو ًار باالغتراب
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االجتماعي بينهم ،ومن أهم التوصيات ضرورة التأكيد على أهمية التعليم لكل من الفرد والمجتمع

وضرورة إبراز أهمية المشاركات الطالبية في الق اررات ذات الصلة بحياتهم المدرسية .

 -41دراسة ندا ( )1997بعنوان " :العالقة بين التعرض للمواد التلفزيونية األجنبية
واالغتراب الثقافي لدى الشباب الجامعي المصري"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير حجم التعرض للمواد التلفزيونية األجنبية

ومستوى االغتراب الثقافي لدى الشباب الجامعي المصري وأجرى الباحث دراسة ميدانية واستخدم

الباحث منهج المسح بالعينة لصعوبة إجراء الحصر الشامل لجميع مفردات مجتمع الدراسة،

وأجريت الدراسة على عينة حصية ذات أبعاد قوامها ( )438مفردة من الشباب الجامعي المصري
من جامعات القاهرة ،األزهر ،الجامعة األمريكية ،ومن أهم النتائج أن ( )%87,8من أفراد العينة

يتعرضون للقنوات األجنبية ،وال توجد عالقه ارتباطية بين النوع ومستوى االغتراب الثقافي لدى

الطلبة ،وطلبة الكليات العملية أكثر اغترابا من طلبة الكليات النظرية وتوجد عالقة ارتباطية بين
المستوى االجتماعي واالقتصادي للطلبة ومستوى االغتراب الثقافي لديهم  .وأثبتت صحة الفرض

القائل بأنه (تزداد شدة العالقة بين التعرض للمواد التليفزيونية األجنبية واالغتراب الثقافي لدى
الشباب الجامعي المصري بارتفاع مستوى إدراك واقعية المضمون األجنبي لديهم ،وطلبة الجامعة
األمريكية أكثر اغترابا ،يليهم طلبة جامعة القاهرة ثم طلبة جامعة األزهر.

 -42دراسة اإلبراهيم ( )1995بعنوان  " :المشكالت السلوكية واالغتراب بين الشباب
الكويتي"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت السلوكية واالغتراب بين الشباب أبرزت
الباحثة أن أهم أسباب االغتراب في المجتمع يكمن في العمليات المصاحبة للتغير االجتماعي

وهو ما يطلق عليها األزمة الثقافية أو االختالف الثقافي ،والذي نعني به حدوث التغير بسرعة
تفوق النظام التقليدي ،أو بمعنى اختالل التوازن بين الجوانب المادية وغير المادية من ثقافة

المجتمع ،وما الصراع بين القديم والحديث وتضارب أساليب التفكير والقيم والعادات والسلوك

وغير ذلك من الظواهر النفسية واالجتماعية المصاحبة للتغير السريع إال صورة من هذا االختالل

 .ومما يعزز ذلك أيضاً أخذ المجتمع بأساليب التكنولوجيا الحديثة وما فعلته وسائل االتصال
الجمعي السريع وكذلك وسائل اإلعالم ،مما أثر بدرجة كبيرة على الجوانب المعنوية بحيث

أصبحت ال تستطيع مواكبة الجوانب المادية ،وذلك بالطبع أمر يضع أمام قطاعات المجتمع
المسؤولة عن التربية مهامًا ومسئوليات يجب القيام بها واال فقد المجتمع عناصر استق ارره وراحته
واطمئنانه النفسي ،وظهرت المشكالت واالضطرابات السلوكية بين الشباب .
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ثانيا  :تعقيب عام على الدراسات السابقة :
الدراسة التي ستقوم بها الباحثة تحاول الوقوف على دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد

من ظاهرة االغتراب الثقافي بمحافظات غزة والتي تم رصدها من خالل تحليل نتائج االستبانة

والمقابلة  .ومن خالل استعراض الدراسات السابقة وجدت الباحثة تأكيد جميع الدراسات على
وجود الظاهرة في مجتمعاتنا العربية .

أوجه االتفاق مع الدراسات السابقة من حيث :

أهداف وأغراض الدراسات السابقة :

اتفقت هذه الدراسة جزئيًا مع الدراسات السابقة التي تناولت االغتراب الثقافي إال أن

الدراسات السابقة تناولت جوانب أخرى متعلقة باالغتراب والهوية ال ثقافية فقد هدفت بعض هذه
الدراسات إلى الكشف عن التماسك االجتماعي وعالقته باالغتراب الثقافي وأزمة الهوية والقيم

األخالقية ،وكذلك التعرف على أسباب ومظاهر االغتراب الثقافي لدى الطلبة الجامعين ،والتعرف

على العولمة الثقافية وكيف أصبحت فاعالً رئيساً في التفاعالت الدولية فكرياً واجتماعياً وثقافياً،
وأثر القنوات الفضائية على بعض القيم االجتماعية والثقافية وعالقتها بزيادة االغتراب الثقافي

لدى المشاهد العربي خاصة (الشباب) ،وكذلك دور التربية اإلسالمية في مواجهة االغتراب
الثقافي والتحديات الثقافية للعولمة ،أما الدراسة الحالية فقد هدفت التعرف على دور إدارة المدرسة
الثانوية في الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبتها وسبل التغلب عليها .

واتفقت أيضاً هذه الدراسة جزئياً من حيث األغراض واألهداف مع بعض الدراسات ذات العالقة
بدور اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية بتوعية وكيفية التفليل من بعض مظاهر االغتراب

الثقافي كدراسة كل من  :أبو جحجوح ( ،)2012والفي (،)2012وبكر ( ،)2012وفحجان
( ،)2012والنفيعي ( ،)2012والحربي ( ،)2011الجدي ( ،)2008آل زيد الشريف ()2008
وخويطر (. )2007

المنهج  :استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وهي بذلك تتفق مع معظم الدراسات
السابقة كدراسة كل من  :السيد ( ،)2014وحمش ( ،)1013وأبو جحجوح ( ،)2012والفي

( ،)2012وحمد ( ،)2012فحجان ( ،)2012والنفيعي ( ،)2012والبسام ( ،)2012وأبو شعيرة
( ،)2010والجدي ( ،)2008وكنعان ( ،)2008ومنصور ( ،)2007وأبو دف ،واألغا
( ،)2001والكندري ( ،)1998ومحمد ،وعثمان ( ،)2004وكايد (. )2011

المجتمع وعينة الدراسة  :اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة جزئياً من حيث مجتمع
الدراسة وعينته في كل من دراسة  :الفي ( ،)2012بكر ( ،)2012الشهري ( ،)2009الجدي

( ،)2008ودراسة آل زيد الشريف (. )2008
98

األداة  :اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات من حيث أداة الدراسة المستخدمة االستبانة والمقابلة
كدراسة كل من  :حمش ( ،)2013الرواشدة ( ،)2012أبو جحجوح ( ،)2012والفي (،)2012

وبكر ( ،)2012فحجان ( ،)2012النفيعي ( ،)2012الحربي ( ،)2011السيد ( ،)2011وشبل

( ،)2010والشهري ( ،)2009الرواشدة ،والعرب ( ،)2009الشايع ( ،)2008والجدي (،)2008

وكنعان ( ،)2008وأل زيد الشريف ( ،)2008وعبد النبي ( ،)2007والخويطر ( ،)2007وابو
دف ،واألغا ( ،)2001والكندري (. )1998

أوجه االختالف مع الدراسات السابقة من حيث :

المنهج  :اختلفت هذه الدراسة م ع بعض الدراسات السابقة من حيث المنهج كدراسة كل من :
الزهراني ( ،)2017البسام ( ،)2012الحربي ( ،)2011مساعدة والشريفين ( ،)2010شبل
( ،)2010الشهري ( ،)2009الشايع ( ،)2008وعبد النبي ( ،)2007الخويطر ( ،)2007ندا
( ،)1997االبراهيم ( ،)1995القرني ( 1431ه) .

المجتمع  :اختلفت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة من
حيث مجتمع وعينة الدراسة في دراسة كل من  :الزهراني ( ،)2017الشايع ( ،)2008أل زيد

الشريف ( ،)2008والكندري ( ،)1998حيث طبقت على طالب المرحلة الثانوية ،ومع دراسة
عبد النبي ( )2007حيث طبقت على طالب المرحلة االعدادية .

كما اختلفت هذه الدراسة مع دراسة السيد ( )2013وبلقاسم ،وايمان ( ،)2013الرواشدة

( ،)2012وشبل ( ،)2010والرواشدة،والعرب ( ،)2009وكنعان ( ،)2008والغويل (،)2007

والجطالوي ( ،)2007والعتيبي ،والضبع ،وابراهيم ( 1428ه) ،ندا ( ،)1997حيث طبقت على
طالب الجامعات ،وبعض الدراسات طبقت على أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات كدراسة ابو

دف ،واألغا ( ،)2001والسيد ( ،)2011وحمش ( )2013على معلمي المرحلة األساسية العليا،
وبعض الدراسات طبقت على مديري ونواب المدارس الثانوية كدراسة أبو جحجوح (،)2012

وبكر ( ،)2012وفحجان ( ،)2012والنفيعي ( ،)2012والحربي (. )2011

األداة  :اختلفت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في األداة المستخدمة االستبانة والمقابلة
حيث استخدمت بعض الدراسات المقاييس المقننة مثل دراسة كل من  :الزهراني (،)2017

والسيد ( ،)2014وبلقاسم،ايمان ( ،)2013وعبد النبي ( ،)2007والعتيبي والضبع وابراهيم

( 1428ه) ،وبعض الدراسات استخدمت التراث األدبي وتحليل المضمون والوثائق كدراسة :
محمد ،وعثمان | ،)2004الحارثي ( ،)2002والقرني ( 1413ه) وعبد النبي (،)2007

ومنصور ( ،)2007وأبو شعيرة ( ،)2010وحمد ( ،)2012والغويل ( ،)2007وشطاح
( ،)2003وطعيمة (. )1999
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أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :
 -1تحديد موضوع الدراسة .
 -2اختيار منهج الدراسة .

 -3تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة .
 -4تحديد اإلجراءات المناسبة للدراسة .

 -5بناء أداة الدراسة وتحديد فقراتها ومجاالتها .

 -6تحديد األساليب االحصائية المناسبة للدراسة .

 -7عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات .

أهم ما تتميز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :

 -1في حدود علم الباحثة هذه الدراسة من أولى الدراسات التي تناولت دور اإلدارة المدرسة
الثانوية في الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبتها وسبل التغلب عليها .

 -2تحديد دور إدارة المدرسة الثانوية في مواجهة االغتراب الثقافي بمحافظات غزة .
 -3تقديم سبل للتغلب على ظاهرة االغتراب الثقافي لدى الطلبة .

 -4تقديم مقترحات وتوصيات يمكن أن تساهم في مواجهة االغتراب الثقافي عند المجتمع
الفلسطيني والحد من مظاهره عند طلبتنا .
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة الميدانية

توطئة.
أوال :منهج الدراسة.
ثانيا :مجتمع الدراسة.
ثالثا :عينة الدراسة.
رابعا :أدوات الدراسة.
خامسا :صدق وثبات األداة.
سادسا :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة.
سابعا  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.

الفصل الرابع
إجراءات الدراسة الميدانية

توطئة -:

يتناول هذا الفصل وصفاً مفصالً لإلجراءات التي اتبعتهاا الباحثاة فاي تنفياذ الا ار،اة ما
حيا

ماانها الا ار،ااة ووصا

مجتماال الا ار،ااة وتحايااا نيناة الا ار،ااة وأاوات الا ار،ااة والا ار،ااة

اال،ااتيالنية الاتبااار صااا وثبااات األاوات وبيااا اج اراءات الا ار،ااة واأل،اااليإل ااحصااا ية
التي ا،تاامت في معالجة النتا ا وفيما يلي وص

لهذه ااجراءات نلى النحو التالي :

أوال  :منهج الدراسة -:
م أجل تحقي أهاا
تحاول م االله وص

الا ار،اة قامات الباحثاة با،اتااا المانها الوصافي التحليلاي الاذي

الظاهرة موضوع الارا،ة (دور إدارة المدرسة الثانوية بمحافظات غزةة فزي

الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبتهزا) وتحليال بياناتهاا وبياا العالقاة باي مهوناتهاا وا راء
التي تيرح حولها والعمليات التي تتضامنها وا ثاار التاي تحااثها ويعرفاه الايياإل ( )2005بأناه
 :المنها الذي يتناول ارا،ة األحااا
معها بالوص

والظاواهر والمتييارات والممار،اات هماا هاي بحيا

يتفانال

والتحليل او التاال فيهاا ما ااالل ا ار،اة ماضاي هاذه المواهلة او ا،اتي ار

والمقارنااة ألاااذ العظااة والعبارة وا،تبصااار الحاضاار لتوااايج جوانااإل القااوة والقصااور ث ا التنب ا
بما ،ت ول اليه هذه الارا،ة( .الاييإل )50 : 2005
وه ااو أح ااا أو ااهال التحلي اال والتف ،ااير العلم ااي الم اانظ لوصا ا

ظ اااهرة أو مو ااهلة مح ااااة

وتصااويرها همي اًا ن ا يري ا جماال بيانااات ومعلومااات مقننااة ن ا الظاااهرة أو الموااهلة وتصاانيفها
وتحليلها وااضانها للارا،ات الاقيقة.
ثانيا  :مجتمع الدراسة -:
يتهااو مجتماال الا ار،ااة ماا جمياال معلمااي المرحلااة الثانويااة فااي محافظااات دااية للع ااا الا ار،ااي
 2016 - 2015والبالغ نااه ( )4504حي

يوضح الجااول رقا ( )1توييال مجتمال الا ار،اة

الهلااي ماا معلمااي المرحلااة الثانويااة ح،ااإل المااايريات( .و ايرة التربيااة والتعلااي العااالي : 2016
 )20والقااة التربويي م مورفي وااارات تربوية بمايرتي رفح واانيونس.

102

جدول رقم ()1
يبين المجتمع الكلي للدراسة من معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غةة حسب المنطقة التعليمية
المنطقة التعليمية
شمال غزة
شرق غزة
غرب غزة
الوسطى
شرق خانيونس
خان يونس
رفح
المجموع

المدارس الثانوية
23
20
23
27
16
14
15

المعلمين
761
571
821
840
434
561
516

138

4504

يالحظ من الجدول السابق أن مجموع معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غةة بلغ ( )4504معلما ومعلمة.

ثالثا  :عينة الدراسة -:

هذا وقد تمثلت عينة الدراسة في عينتين هما :
 -1عينزززة الدراسزززة االسزززتطالعية  :تمثل اات العين ااة اال ،ااتيالنية ب ا ا ( )60ما ا معلم ااي
المرحلااة الثانويااة فااي الماااارس الحهوميااة بمحافظااات د اية للعااا الا ار،ااي  2016 – 2015تاا
ااتياااره باليريقااة العو اوا ية الب،اايية وقاماات الباحثااة بح،اااإل الصااا والثبااات ألاوات الا ار،ااة
وذلك بها التأها م صالحيتها وماى مالءمتها لجمل البيانات م نينة الارا،ة.

 -2عينزززة الدراسزززة الفعليزززة  :قام اات الباحث ااة بتويي اال ( )600ا ،ااتبانة وا ،ااتعاات منه ااا

( )544أي بن ،اابة فاق ااا ( )%9.3فتهون اات نين ااة الا ار ،ااة الفعلي ااة ما ا ( )544معلما ااً ومعلم ااة

للمرحلااة الثانويااة بمحافظااات د اية اااالل الفصاال الا ار،ااي الثاااني للعااا الا ار،ااي 2016-2015
ويبلغ مجتمل الارا،ة الهلي ( )4504معلما ومعلمة ومثلت نينة الارا،ة ن،ابة ( )%12,08ما

مجتماال الا ار،ااة الهلااي ت ا ااتياااره بيريقااة العينااة اليبقيااة العو اوا ية أل ألنهااا تعااا األن،ااإل فااي

الحصااول نلااى أا النتااا ا .وهااذلك نينااة القااااة التربااويي بمااايرتي رفااح واااانيونس تبلااغ ()14
مورفا تربويا وااارات تربوية ت تيبيا المقابلاة نلايه  .والجاااول التالياة توضاح توييال أفاراا نيناة

الارا،ة م معلمي المرحلة الثانوية :

جدول رقم ()2

يوضح توةيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس
ذكر
أنثى
المجموع

العدد

النسبة المئوية

257
287
544

47.2
52.8
100.0

يالحظ من الجدول السابق أن توةيع عينة الدراسة حسب الجنس متقاربا ما بين الذكور واإلناث
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جدول رقم ()3
يوضح توةيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص
التخصص األكاديمي للمعلم
إنسانية
علمي
المجموع

العدد
291
253

النسبة المئوية
53.5
46.5

544

100.0

يالحظ من الجدول السابق أن نسبة عينة الدراسة من التخصص اإلنساني أعلى من العلمي ب ()%7
جدول رقم ()4
يوضح توةيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي
بكالوريوس
دراسات عليا
المجموع

العدد
453
91

النسبة المئوية
83.3
16.7

544

100.0

يالحظ من الجدول السابق أن نسبة عينة الدراسة للمؤهل العلمي البكالوريوس شكلت ()% 83,3
وهي أعلى بكثير من نسبة الدراسات العليا التي شكلت ()% 16,7
جدول رقم ()5
يوضح توةيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية
عدد الدورات التدريبية
 3دورات فأقل
من  7-4دورات
 8دورات فأكثر
المجموع

العدد
86
184
274

النسبة المئوية
15.8
33.8
50.4

544

100.0

يالحظ من الجدول السابق أن نسبة معلمي المرحلة الثانوية أصحاب  8دورات فأكثر هم األعلى من عينة
الدراسة حيث مثلث ()% 50,4
جدول رقم ()6
يوضح توةيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة
عدد سنوات الخدمة
أقل من  6سنوات
من  12-6سنة
أكثر من  12سنة
المجموع

العدد
74
271
199

النسبة المئوية
13.6
49.8
36.6

544

100.0

يالحظ من الجدول السابق أن نسبة معلمي المرحلة الثانوية حسب سنوات الخدمة من  12 – 6هم األعلى
من عينة الدراسة حيث مثلث ()% 49,8
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جدول رقم ()7
يوضح توةيع أفراد عينة الدراسة حسب المنطقة التعليمية
المنطقة التعليمية
شمال غزة
شرق غزة
غرب غزة
الوسطى
شرق خانيونس
خان يونس
رفح
المجموع

العدد
66
91
87
86
75
68
71

النسبة المئوية
12.1
16.7
16.0
15.8
13.8
12.5
13.1

544

100.0

يالحظ من الجدول السابق أن نسبة توةيع أفراد عينة الد ارسة من معلمي المرحلة الثانوية حسب المنطقة
التعليمية تراوحت ما بين أقلها  % 12,1لشمال غةة و  %16,7لشرق غةة

رابعا  :أدوات الدراسة :

تعااارب الباحثا ااة فاااي ها ااذا المقا ااا وصا اافا مفص ااال ألااة الا ار،ا ااة  " :اسززززتبانة دور إدارة

المدرسززة الثانويززة بمحافظززات غززةة فززي الحززد مززن ظززاهرة االغتزراب الثقززافي لززدى طلبتهززا وسززبل

التغلب عليها

بعا االيالع نلى األاإل التربوي والارا،ات ال،اابقة المتعلقاة بمواهلة الا ار،اة وا،اتيالع

رأي نينااة ما المتاصصااي نا يري ا المقااابالت الواصااية ذات اليااابل دياار الر،اامي حيا
ت االيالع نلى معظ الارا،ات ال،ابقة التي تناولت موضوع الارا،ة والتي م أهمها :
ا ار،ا ااة حما ا ا

( )2013وا ار،ا ااة فحجا ااا ( )2012وا ار،ا ااة أبا ااو جحجا ااوح ()2012

وا ار،ااة الف ااي ( )2012وا ار ،ااة الحرب ااي ( )2011وا ار،ااة الو ااهري ( )2009وا ار ،ااة الج اااي

( )2008وارا،ة الاويير (.)2007

قامت الباحثة ببناء اال،تبانة وف الايوات ا تية:
-

تحايا األبعاا الر ي،ة التي وملتها اال،تبانة.

-

صيادة الفقرات التي تقل تحت هل بعا.

-

انااااا اال ،ااتبانة ف ااي صااورتها األولي ااة والت ااي و ااملت ( )64فقاارة والملحا ا رقا ا ( )1يوض ااح
اال،تبانة في صورتها األولية.

-

نرب اال،تبانة نلي المورفي م أجل ااتيار ماى مالءمتها لجمل البيانات.

-

تعايل اال،تبانة بوهل أولي ح،إل ر ية المورفي .
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-

نرب اال،اتبانة نلاى ( )14ما المحهماي الماتصاي

بعضاه أنضااء هي اة تااريس فاي

جامعااة األيهاار والجامعااة اا،ااالمية وجامعااة األقصااى وجامعااة القاااس المفتوحااة وو ايرة

التربية والتعلي والملح رق ( )3يبي أنضاء لجنة التحهي .
-

-

وبعا اجراء التعايالت التي أوصى بها المحهمو ت حذ

وتعايل وصيادة بعب الفقارات

وقااا بلااغ ناااا فقارات اال،ااتبانة بعااا صاايادتها النها يااة ( )60فقارة موينااة نلااى أربعااة أبعاااا

والملح رق ( )2يبي اال،تبانة في صورتها النها ية.
أنيى لهل فقرة وي مارج وف

،ل متاارج اما،اي (كبيزرة جزدا ،كبيزرة ،متوسزطة ،قليلزة ،قليلزة

جززدا) أنيياات األو اي التاليااة ( )1 2 3 4 5بااذلك تنحصاار ارجااات أف اراا نينااة الا ار،ااة
مااا بااي ( )300 60وقااا تراوحاات الااارجات نلااى هاال بعااا بمااا ويتنا،ااإل ماال ناااا الفق ارات

-

والجاول رق ( )8يوضح ذلك.

تويياال اال،ااتبانة نلااى أف اراا العينااة اال،ااتيالنية لجماال البيانااات الاليمااة للا ار،ااة وقااا تا ا
تق،ي اال،تبانة الى ق،مي هالتالي:

الق ،األول :يحتوي نلي البيانات األولية لعينة الارا،ة.

الق،ا ا الثاااني :ويتهااو ماا ( )60فقاارة موينااة نلااى أربعااة أبعاااا همااا هااو موضااح فااي
الجاول رق (:)8
جدول ()8
يوضح عدد الفقرات ومدى الدرجات لكل بعد
عدد

البعد

الفقرات
البعد األول :دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي
لدى طلبتها من خالل المعلم.
البعد الثاني :دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي
لدى طلبتها من خالل األنشطة المدرسية.
البعد الثالث :دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي
لدى طلبتها من خالل المجتمع المحلي.
البعد الرابع :دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي
لدى طلبتها من خالل المنهاج المدرسي.
الدرجة الكلية
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مدى الدرجات

15

75 – 15

15

75 – 15

15

75 – 15

15

75 – 15

60

300 – 60

خامسا :صدق وثبات األداة-:
للتعر نلاى الاصاا ج ال،ايهومترية ال،اتبانة دور إدارة المدرسزة الثانويزة بمحافظزات
غةة في الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبتها وسبل التغلب عليها ،تحققات الباحثاة ما
هذه الاصاا ج وتقنينهاا نلاى البي اة الفل،ايينية وذلاك ما ااالل أاوات ح،ااإل الصاا والثباات

لال،تبانة.

 -1صدق االستبانة:

ويقصا بصا اال،تبانة أ تقيس األااة ما وضعت لقيا،ه( .األداا واأل،اتاذ  )104 :2010وقاا
قامت الباحثة بتقني فقرات اال،تبانة وذلك للتأها م صاقها هالتالي:
أ -صدق المحكمين:
ت نرب اال،تبانة في صورتها األولية نلى مجمونة م أ،ااتذة جاامعيي ما

المتاصصاي مما يعملاو فاي الجامعاات الفل،ايينية فاي محافظاات داية والباالغ نااااه ()14
محهمااا همااا فااي الملح ا رقا ا ( )3حي ا

قاااموا بآبااااء ال ار ها ا ومالحظاااته حااول منا،اابة فقاارات

اال،ااتبانة وماااى انتماااء الفق ارات الااى هاال بعااا م ا أبعاااا اال،ااتبانة وهااذلك وضااوح صااياداتها
الليوية وفي ضوء تلك ا راء ت ا،تبعاا بعب الفقرات وتعايل بعضها ا ار.
ب -صدق االتساق الداخلي:

ويقصااا بصااا االت،ااا الااااالي قااوة االرتباااي بااي ارجااات هاال فق ارة م ا الفق ارات ماال
المجااال الااذي تنتمااي اليااه وارجااة ارتباااي هاال مجااال ماال الارجااة الهليااة لال،ااتبانة( .أبااو ناهيااة
)127 :1994
وج اارى التحقا ا ما ا ص ااا االت ،ااا ال ااااالي لال ،ااتبانة بتيبيا ا اال ،ااتبانة نل ااى نين ااة
ا،تيالنية مهونة م ( )60معلماً ومعلمة وت ح،ااإل معامال ارتبااي بير،او باي ارجاات هال
بعااا ما أبعاااا اال،ااتبانة والارجااة الهليااة لال،ااتبانة وهااذلك تا ح،اااإل معاماال ارتباااي بير،ااو بااي
هاال فق ارة م ا فق ارات اال،ااتبانة والارجااة الهليااة للبعااا الااذي تنتمااي اليااه وذلااك با،ااتااا البرناااما
ااحصا ي (.)SPSS
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م

1

الجدول ()9
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول :المعلم مع الدرجة الكلية للبعد
معامل االرتباط مستوى الداللة
الفقرة
0.585

االة ننا 0.01

0.646

االة ننا 0.01

3

أتدرب على األساليب التربوية لمواجهة اغتراب الطلبة ثقافيا.

0.667

االة ننا 0.01

4

أخصص جةء من وقتي لحل مشكالت الطلبة الثقافية.

0.746

االة ننا 0.01

0.564

االة ننا 0.01

6

أعمل على نشر ثقافة الحوار واحترام الرأي اآلخر بين الطلبة.

0.603

االة ننا 0.01

7

أتقبل آراء الطلبة وأعمل على استيعابهم.

0.528

االة ننا 0.01

0.626

االة ننا 0.01

0.571

االة ننا 0.01

0.614

االة ننا 0.01

 11أنمي مفاهيم وأفكار الطلبة للتكيف مع ما هو وافد عالميا.

0.587

االة ننا 0.01

 12أوجه الطلبة الستثمار وقت فراغهم بما يفيدهم فكريا وثقافيا.

0.678

االة ننا 0.01

 13أعرف الطلبة بواقع المجتمع ومشكال ته الثقافية وأسبابها.

0.650

االة ننا 0.01

0.598

االة ننا 0.01

0.518

االة ننا 0.01

2

5

8
9
10

14
15

تؤهلني إدارة المدرسة للكشف عن الطلبة المغتربين ثقافيا.

أشارك في دورات تدريبية لفهم مضامين االغتراب الثقافي لدى
الطلبة.

أشارك في لجان متابعة وتوجيه سلوك الطلبة داخل المجتمع
المدرسي.

أعرف الطلبة باآلثار السلبية للثقافات المغتربة والتقليد األعمى
للمشاهير.
أهيئ الطلبة نحو االنفتاح الثقافي في إطار الثوابت اإلسالمية.
تنمي إدارة المدرسة مهاراتي القيادية لتوفير قيادات تربوية كقدوة
ونموذج يحتذى بهم.

أوجه الطلبة نحو استثمار مواقع التواصل االجتماعي واال نترنت بما
يعةة ثقافتهم إيجابيا.
أحذر الطلبة من مواقع التواصل االجتماعي الهدامة والداعية
لالنحالل األخالقي.

ر الجاولية ننا ارجة حرية ( )58وننا م،توى االلة (0.325 = )0.01
ر الجاولية ننا ارجة حرية ( )58وننا م،توى االلة (0.250 = )0.05

يبي الجاول ال،اب أ معامالت االرتباي بي هال فقارة ما فقارات البعاا والارجاة الهلياة

لفق ارتاه االاة نناا م،اتوى االلااة ( )0.01وتراوحات معاامالت االرتبااي بااي ()0.746-0.528
وبذلك تعتبر فقرات البعا صااقة لما وضعت لقيا،ه.
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1

الجدول ()10
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني :األنشطة المدرسية مع الدرجة الكلية للبعد
معامل
مستوى الداللة
الفقرة
االرتباط

تهتم إدارة المدرسة باألنشطة التي تعةة انتماء الطلبة للعقيدة

0.845

االة ننا 0.01

0.810

االة ننا 0.01

3

تدعم أنشطة تنمي الشخصية الوطنية للطلبة.

0.761

االة ننا 0.01

4

تقدم أنشطة تسهم في وقاية الطلبة من اغترابهم ثقافيا

0.586

االة ننا 0.01

5

تدفع الطلبة إلحياء المناسبات الدينية والوطنية داخل المدرسة.

0.693

االة ننا 0.01

0.740

االة ننا 0.01

7

تُفعل اإلذاعة المدرسية في نشر القيم اإلسالمية والوطنية بين
الطلبة

0.669

االة ننا 0.01

8

تنظم أيام دعوية لتقوية الواةع الديني لدى الطلبة

0.639

االة ننا 0.01

0.683

االة ننا 0.01

0.726

االة ننا 0.01

11

تنظم فعاليات ريادية تعةة شخصية الطلبة وهويتهم الثقافية

0.735

االة ننا 0.01

12

تُفعل األنشطة المدرسية بصورة منظمة ومخططة وهادفة إلعداد
مواطنين صالحين

0.839

االة ننا 0.01

13

تقدم مسابقات ثقافية تقوي شخصية الطلبة وتنميها فكريا

0.808

االة ننا 0.01

0.766

االة ننا 0.01

0.739

االة ننا 0.01

2

6

9
10

14
15

اإلسالمية والوطن.
تنوع من األنشطة الثقافية المدرسية بما يعةة الهوية الثقافية
للطلبة.

تستثمر اشتراك الطلبة في الرحالت المدرسية لتنمية اعتةاةهم باآلثار
االسالمية والوطنية

توظف ساحات المدرسة إلقامة المعارض الفنية والوطنية والتراثية

المعمقة لمفهوم الهوية الفلسطينية العربية االسالمية لدى الطلبة

تهتم بتةويد المكتبة بكتب ومجالت تسهم في تنمية وعي الطلبة

ثقافيا

تستثمر لوحات الحائط المدرسي والجداريات إلرشاد الطلبة وتحقيق
األمن الثقافي لديهم
تشرك الطلبة المغتربين ثقافيا في نشاطات مدرسية لدمجهم بثقافة
المجتمع

ر الجاولية ننا ارجة حرية ( )58وننا م،توى االلة (0.325 = )0.01
ر الجاولية ننا ارجة حرية ( )58وننا م،توى االلة (0.250 = )0.05

يبي الجاول ال،اب أ معامالت االرتباي بي هال فقارة ما فقارات البعاا والارجاة الهلياة
لفق ارتاه االاة نناا م،اتوى االلااة ( )0.01وتراوحات معاامالت االرتبااي بااي ()0.845-0.586
وبذلك تعتبر فقرات البعا صااقة لما وضعت لقيا،ه.
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م
1

الجدول ()11
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثالث :المجتمع المحلي مع الدرجة الكلية للبعد
معامل
مستوى الداللة
الفقرة
االرتباط

تتواصل إدارة المدرسة مع أولياء أمور الطلبة في كل المستجدات

0.686

االة ننا 0.01

0.772

االة ننا 0.01

0.763

االة ننا 0.01

0.654

االة ننا 0.01

0.788

االة ننا 0.01

0.557

االة ننا 0.01

0.687

االة ننا 0.01

8

تحث األسرة على مراقبة سلوك األبناء داخل األسرة وخارجها

0.678

االة ننا 0.01

9

تحذر األسرة من متابعة أبنائهم للبرامج المخالفة لثقافتنا وديننا

0.610

االة ننا 0.01

0.708

االة ننا 0.01

0.703

االة ننا 0.01

0.838

االة ننا 0.01

0.787

االة ننا 0.01

0.792

االة ننا 0.01

0.745

االة ننا 0.01

2
3
4
5
6
7

10
11
12
13
14
15

المتعلقة بأبنائهم
تحرص على معرفة المشكالت األسرية للطلبة والتدخل لحلها
توعي أولياء األمور بخطورة المرحلة العمرية ألبنائهم من خالل

مجالس أولياء األمور

تدعو الطلبة لالشتراك بالمسابقات واألمسيات الثقافية المجتمعية
تستعين بمؤسسات التنمية البشرية المجتمعية لتنمية قدرة الطلبة
على حل مشكالتهم الثقافية
تشرك الطلبة في أنشطة المجتمع الرياضية والثقافية والبيئية
تحذر األسرة من رفقاء السوء والنوادي والتجمعات الشبابية المدمرة
ألخالق وثقافة األبناء

توةع نشرات توعوية للتحذير من الثقافات الدخيلة تحت شعار
العولمة واالنفتاح الثقافي
تستضيف كوادر دعوية ووطنية وأدباء لتحذير الطلبة من التلوث
واالختراق الثقافي
تشكل لجان مجتمعية للمساهمة في عالج المشكالت الثقافية للطلبة
تشجع مشاركة الطلبة في أنشطة تطوعية وفعاليات مجتمعية تعةة
االنتماء لثقافة المجتمع.
ترشد أولياء األمور إلى أساليب متابعة ورعاية وتعديل سلوك أبنائهم
الطلبة المغتربين ثقافيا.
تشجع األسرة على استثمار مواهب أبنائها وميولهم بما يحافظ على
هويتهم الثقافية

ر الجاولية ننا ارجة حرية ( )58وننا م،توى االلة (0.325 = )0.01
ر الجاولية ننا ارجة حرية ( )58وننا م،توى االلة (0.250 = )0.05

يبي الجاول ال،اب أ معامالت االرتباي بي هال فقارة ما فقارات البعاا والارجاة الهلياة
لفق ارتاه االاة نناا م،اتوى االلااة ( )0.01وتراوحات معاامالت االرتبااي بااي ()0.838-0.557
وبذلك تعتبر فقرات البعا صااقة لما وضعت لقيا،ه.
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الجدول ()12
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الرابع :المنهاج المدرسي مع الدرجة الكلية للبعد
معامل
مستوى الداللة
الفقرة
االرتباط
توظف المدرسة محتوى المنهاج المدرسي في الكشف عن المشكالت
 0.708االة ننا 0.01
الثقافية التي تواجه الطلبة وعالجها
تناقش مع الطلبة قضايا منهجية متعلقة بالتراث الوطني واإلسالمي

تحاول ترسيخ عموميات الثقافة (الدين والقيم واللغة) لدى الطلبة
من خالل المنهاج

توظف المنهاج لتعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الثقافية
بالمجتمع ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم ومجتمعهم بحيث تمكنهم من
مواجهة أسباب االغتراب الثقافي والتعليمي لديهم.
تناقش مع الطلبة بعض مظاهر اغتراب المنهاج التعليمي عن
األسس التربوية األصيلة

6

توائم بين المنهاج الدراسي للطلبة والبيئة الثقافية الفلسطينية من
حيث األهداف والمحتوى

8

تحث على استخدام ونشر اللغة العربية الفصحى واالعتةاة بها

7

تبرة الشخصيات الفكرية في المنهاج كقدوات تحتذى بها

9

توجه الطلبة إلى متابعة األبحاث التربوية والفكرية المعاصرة

10
11
12
13
14

توظف الموضوعات الدراسية بالمنهاج لتعميق مفهوم المراقبة
الذاتية للطلبة

تثري الرصيد المعرفي والسلوكي للطلبة من خالل المنهاج المدرسي
بما يمكنهم من تبوأ مكانة المواطن الصالح

تشجع الطلبة على القراءة المستمرة والواعية للقضايا ذات المضمون
الفكري العميق

تثير نفوس الطلبة نحو االعتةاة بدينهم وهويتهم وقيمهم ،واالبتعاد
عن الثقافة الغربية السلبية من خالل الدروس الصفية

تُف عل المنهاج المدرسي للتعريف بقضيتنا الفلسطينية وعدم التأثر
بالدعاية الصهيونية
تعمل على تحصين الهوية الثقافية (الذاتية الثقافية) للطلبة من

15
خالل المنهاج المدرسي
ر الجاولية ننا ارجة حرية ( )58وننا م،توى االلة (0.325 = )0.01
ر الجاولية ننا ارجة حرية ( )58وننا م،توى االلة (0.250 = )0.05

0.760

االة ننا 0.01

0.868

االة ننا 0.01

0.836

االة ننا 0.01

0.659

االة ننا 0.01

0.648

االة ننا 0.01

0.837

االة ننا 0.01

0.815

االة ننا 0.01

0.737

االة ننا 0.01

0.829

االة ننا 0.01

0.846

االة ننا 0.01

0.774

االة ننا 0.01

0.787

االة ننا 0.01

0.786

االة ننا 0.01

0.811

االة ننا 0.01

يبي الجاول ال،اب أ معامالت االرتباي بي هال فقارة ما فقارات البعاا والارجاة الهلياة
لفق ارتاه االاة نناا م،اتوى االلااة ( )0.01وتراوحات معاامالت االرتبااي بااي ()0.868-0.648
وبذلك تعتبر فقرات البعا صااقة لما وضعت لقيا،ه.
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للتحق م الصا البنا ي لألبعااا قامات الباحثاة بح،ااإل معاامالت االرتبااي باي ارجاة

هاال بعااا ما أبعاااا اال،ااتبانة واألبعاااا األااارى وهااذلك هاال بعااا بالارجااة الهليااة لال،ااتبانة والجاااول

( )11يوضح ذلك.

الجدول ()13

مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واالبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة
الدرجة الكلية
لالستبانة

المعلم

األنشطة

المجتمع

المنهاج

المدرسية

المحلي

المدرسي

المعلم

0.600

1

األنشطة المدرسية

0.870

0.392

1

المجتمع المحلي

0.845

0.278

0.689

1

المنهاج المدرسي

0.878

0.344

0.693

0.711

1

ر الجاولية ننا ارجة حرية ( )58وننا م،توى االلة (0.325 = )0.01
ر الجاولية ننا ارجة حرية ( )58وننا م،توى االلة (0.250 = )0.05

يتضااح م ا الجاااول ال،اااب أ جمياال االبعاااا ت ارتبي يبعضااها الاابعب وبالارجااة الهليااة

لال،ااتبانة ارتباياًا ذو االلااة احصااا ية ننااا م،ااتوى االلااة ( )0.01وهااذا ي هااا أ اال،ااتبانة تتمتاال
بارجة نالية م الصا واالت،ا الااالي.
 -2ثبات االستبانة :Reliability
أج اارت الباحثا اة ايا اوات التأه ااا ما ا ثب ااات اا ،ااتبانة وذل ااك بع ااا تيبيقه ااا نل ااى أفا اراا العين ااة
اال،ااتيالنية قوامهااا ( )60ما معلمااي المرحلااة الثانويااة ما اااارج نينااة الا ار،ااة بياريقتي وهمااا
التجي ة النصفية ومعامل ألفا هرونباخ.
أ -طريقة التجةئة النصفية: Split-Half Coefficient
ت ا،تااا ارجات العينة اال،تيالنية لح،اإل ثبات اال،تبانة بيريقة التجي ة
النصفية حي

ت تجي ة اال،تبانة الى نصفي (الفقرات ذات األرقا الفراية والفقرات ذات

األرقا اليوجية) ث ت ح،اإل معا مل االرتباي بي ارجات الفقرات الفراية وارجات الفقرات
اليوجية وبعا ذلك ت تصحيح معامل االرتباي بمعاالة ،بيرما

بروا

للتجي ة النصفية

المت،اوية وجتما للتجي ة النصفية دير المت،اوية وت الحصول نلى النتا ا الموضحة في
الجاول ()14
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الجدول ()14
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل
الثبات بعد التعديل
البعد

عدد الفقرات

معامل الثبات قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

المعلم

*15

0.690

0.709

األنشطة المدرسية

*15

0.825

0.826

المجتمع المحلي

*15

0.896

0.896

المنهاج المدرسي

*15

0.934

0.934

الدرجة الكلية

60

0.664

0.786

* ت ا،تااا معامل جتما أل النصفي لهل بعا دير مت،اويي .

يتضح م الجاول ال،اب أ معامل الثبات الهلي لال،تبانة ( )0.786وهذا يال نلى أ
الباحثة الى تيبيقها نلى نينة الارا،ة.

اال،تبانة تتمتل بارجة نالية م الثبات تيم
ب -طريقة ألفا كرونباخ :Alpha

ا،ااتاامت الباحث اة يريقااة أااارى م ا ياار ح،اااإل الثبااات وهااي يريقااة ألفااا هرونباااخ

وذلااك ايجاااا معاماال ثبااات اال،ااتبانة بعااا أ ت ا تيبي ا اال،ااتبانة نلااى العينااة اال،ااتيالنية

حي

حصلت نلى قيمة معامل ألفا لهل كل بعد من أبعاد االستبانة وهذلك لال،تبانة ههال والجااول

( )15يوضح ذلك:

الجدول ()15
يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل كل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لالستبانة ككل
البعد

عدد الفقرات

المعلم

معامل ألفا كرونباخ

15

0.875

األنشطة المدرسية

15

0.938

المجتمع المحلي

15

0.934

المنهاج المدرسي

15

0.954

الدرجة الكلية

60

0.965

يتضح م الجاول ال،اب أ معامل الثبات الهلي لال،تبانة ( )0.965وهذا يال نلى

أ اال،تبانة تتمتل بارجة نالية م الثبات تيم
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الباحثة الى تيبيقها نلى نينة الارا،ة.

سادسا :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:

 -1انااا األااة بصورتها النها ية للتيبي والملح رق ( )2يوضح األااة بصورتها النها ية.
 -2حصلت الباحثة نلى هتاإل موجه م جامعة األيهر لاو ايرة التربياة والتعلاي أل لت،اهيل مهماة
الباحثة في توييل اال،تبانات نلى معلمي المرحلة الثانوياة بمحافظاات داية وما ثا هتااإل
موجاه ما و ايرة التربياة والتعلاي ماايباا مااايريات التربياة والتعلاي بمحافظاات داية وما ثا
هتاااإل ت،ااهيل مهمااة ماا هاال مايري ااة موجهااا للماااارس الثانويااة بهااا والمواارفي الترب ااويي
والملح رق ( )4يوضح ذلك.
 -3بع ااا حص ااول الباحثا اة نل ااى التوجيه ااات والت ،ااهيالت قاما ات بتويي اال ( )60ا ،ااتبانة أولي ااة أل
للتأها م صا اال،تبانة وثباتها.
 -4بعااا اج اراء الصااا والثبااات قام ات الباحث اة بتويياال ( )600ا،ااتبانة وا،ااترات( )544صااالح
للتحليل االحصا ي أي بن،بة فاقا (.)%9.3
 -5وبع ااا االنته اااء ما ا التيبيا ا ص ااححت الباحث ااة اال ،ااتبانة ورص ااات ال ااارجات نليه ااا وفق ااا
أل،اليإل تصحيح هل ا،تبانة نلى حاة.
 -6قامت الباحثة بمعالجة الارجات با،تااا األ،اليإل ااحصاا ية المنا،ابة ما ااالل برنااما
 spssااحصااا ي بهااا الحصااول نلااى النتااا ا المتعلقااة بت،ااا الت هااذه الا ار،ااة وقااا ت ا
تحليل النتا ا وتف،يرها م قبل الباحثة لإلجابة نلى ت،ا الت الارا،ة.
 -7ث ا قاماات الباحثااة بااآجراء المقابلااة ماال مجمونااة م ا القااااة التربااويي م ا مواارفي وااارات
تربوياة ونااااه ( )14لإلجابااة نا ال،ا ال الثالا للوصاول الااى ،اابل التيلااإل نلااى ظاااهرة
االدتراإل الثقافي لاى يلبة الثانوية العامة م وجهة نظره .
 -8ا،تالصت الباحثة نتا ا المقابلة ورصاتها ضم ااجابة ن ال ،ال الثال للارا،ة.
 -9وبنااء نلاى تلاك النتاا ا وتف،ايرها ارجات الباحثاة بمجموناة ما اال،اتنتاجات حيا تقاامت
بناء نليها بعاة توصيات لال،تفااة منها في مياا التعلي .
 -10قامت الباحثة بتلايج الارا،ة بالليتي العربية واالنجلييية.

سابعا :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

لقاا قامات الباحثاة بتفرياغ وتحليال اال،ااتبانة ما ااالل برنااما ) (SPSSااحصاا ي وتا
ا،تااا األ،اليإل ااحصا ية التالية:
 -1الته اررات والمتو،يات الح،ابية والن،إل الم وية واالنح ار المعياري.
 -2ايجاا صا االت،ا الااالي لال،تبانة ت ا،تااا معامل ارتباي بير،و "."Pearson
 -3ايجاااا معاماال ثبااات اال،ااتبانة ت ا ا،ااتااا معاماال ارتباااي ،اابيرما بااروا للتجي ااة النصاافية
المت،اوية ومعاالة جتما للتجي ة النصفية دير المت،اوية ومعامل ارتباي ألفا هرونباخ.
 -4ااتبار  T.Testللفرو بي متو،يات نينتي م،تقلتي .
 -5ااتبار تحليل التباي األحااي للفرو بي متو،يات ثال نينات فأهثر.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيراتها ومناقشتها
تمهيد.
أوال  :نتائج السؤال األول وتفسيراتها ومناقشتها.
ثانيا  :نتائج السؤال الثاني وتفسيراتها ومناقشتها.
ثالثا  :نتائج السؤال الثالث وتفسيراتها ومناقشتها.
رابعا  :توصيات الدراسة.
خامسا  :مقترحات الدراسة.

الفصل الخامس

تمهيد -:

نتائج الدراسة وتفسيراتها ومناقشتها

يتنااااول ها ااذا الفصااال ااجابا ااة نا ا ت،ا ااا الت الا ار،اااة وا،ا ااتعراب أباااري نتا ااا ا تيبي ا ا

اال،اااتبانة الت ااي تا ا التوصااال اليهاااا ما ا ا ااالل تحليااال فقراتهاااا بهاااا

التعااار نل ااى دور إدارة

المدرسززة الثانويززة بمحافظززات غززةة فززي الحززد مززن ظززاهرة االغتزراب الثقززافي لززدى طلبتهززا وسززبل

التغلزززب عليهزززا ،وقااا تا ا اج اراء المعالجااات ااحصااا ية للبيانااات المتجمعااة ماا ا،ااتبانة الا ار،ااة
با،تااا برناما الري ااحصا ية للارا،ات االجتمانية ( )SPSSللحصول نلى نتاا ا الا ار،اة
التي ،يت نرضها وتحليلها في هذا الفصل.
المحك المعتمد في الدراسة:
لقااا ت ا تحايااا المحااك المعتمااا فااي الا ار،ااة م ا اااالل تحايااا يااول الااليااا فااي مقياااس

ليهرت الاما،ي م االل ح،ااإل المااى باي الاارجات( )4=1-5وما ثا تق،ايمه نلاى أهبار
قيمة في المقياس للحصول نلى يول الالية أي( )0.8 = 4 ÷ 5وبعا ذلاك اضاافة هاذه القيماة

()0,8الااى أقاال قيمااة فااي المقياس(باايااة المقياااس) وهااي الواحااا صااحيح ( )1وذلااك لتحايااا الحااا
األنلااى له ااذه الالي ااة وهه ااذا أصاابح ي ااول الاالي ااا هم ااا هااو موض ااح بالج اااول (( )16التميم ااي

)142 2004

طول الخلية

جدول ()16

المحك المعتمد في الدراسة
الوةن النسبي المقابل له

م 1.80 – 1.00

م  %36فأقل

م 3.40 – 2.61

أهثر م %68- %52

م 2.60 – 1.81
م 4.20 – 3.41

أهثر م %52- %36
أهثر م %84- %68

درجة التوافر
قليلة جاًا
قليلة
متو،ية
هبيرة

أهثر م %100- %84
م 5.00 – 4.21
هبيرة جااً
ولتف،ااير نتااا ا الا ار،ااة والحه ا نلااى م،ااتوى اال،ااتجابة انتمااات الباحث اة نل اى ترتيااإل
المتو،اايات الح،ااابية نلااى م،ااتوى المحاااور لااألااة وم،ااتوى الفق ارات فااي هاال بعااا وقااا حاااات
الباحثة ارجة الموافقة ح،إل المحك المعتما للارا،ة.

116

أوال  :نتائج السؤال األول وتفسيراتها ومناقشتها :
اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة :

ينج ال ،ال األول م أ ،لة الارا،ة نلاى  :ما درجة تقدير أفراد عينة الدراسة منن
معلمي المرحلة الثانوية لدور إدارة المدرسة الثانوية بمحافظات غزة في الحند منن
ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبتها ؟
ولإلجابة ن الت،ا ل قامت الباحثة با،اتااا التها اررات والمتو،ايات واالنح ارفاات المعيارياة
والن،إل الم وية والجااول التالية توضح ذلك :
الجدول ()17
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوةن النسبي والترتيب لكل بعد من أبعاد االستبانة
م
1
2
3
4

النسبي

التقدير

28783

52.910

8.003

70.55

كبيرة

4

30848

56.706

8.214

75.61

كبيرة

1

29822

54.820

8.907

73.09

كبيرة

2

28910

53.143

9.431

70.86

كبيرة

3

72,53

كبيرة

مجموع

المجال

االستجابات

البعد األول  :دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة
االغتراب الثقافي لدى طلبتها من خالل المعلم :
البعد الثاني  :دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة
االغتراب الثقافي لدى طلبتها من خالل األنشطة المدرسية

البعد الثالث  :دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة
االغتراب الثقافي لدى طلبتها من خالل المجتمع المحلي

البعد الرابع  :دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة
االغتراب الثقافي لدى طلبتها من خالل المنهاج المدرسي

الدرجة الكلية لالستبانة

االنحراف

الوةن

المتوسط

217,579 118363

المعياري

درجة

الترتيب

يتضااح م ا الجاااول ( )17أ دور إدارة المدرسززة الثانويززة ف زي الحززد مززن ظززاهرة االغت زراب
الثقززافي لززدى طلبتهززا :مززن خززالل األنشززطة المدرسززية حصاالت نلااى المرتبااة األولااى بارجااة هبيارة
بااوي ن،اابي ( )%75.61يلااي ذلااك مززن خززالل المجتمززع المحلززي حصاالت نلااى المرتبااة الثانيااة
بارجة هبيرة بوي ن،بي ( )%73.09يلي ذلاك دورها من خالل المنهاج المدرسي حصالت نلاى
المرتبة الثالثة بارجة هبيرة بارجة هبيرة بوي ن،بي ( )%70.86يلي ذلك دورها من خزالل المعلزم
حصلت نلى المرتبة الرابعة بارجة هبيرة بوي ن،بي ( )%70.55أما الارجة الهلياة لال،اتبانة فقاا
حصلت نلى ارجة هبيرة بوي ن،بي ()%72,53
وتعيو الباحثة حصول البعا الثاني والمتعل (بدور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة
االغتراب الثقافي لدى طلبتها من خالل األنشطة المدرسية) نلى المرتبة األولى بارجة هبيرة

بوي ن،بي ( )%75.61الى :
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 -1االهتما الهبير والمتيايا م قبل اااارة المار،ية بفعاليات األنوية المار،ية للمناف،ة
والم،ابقات بي الماارس وهذلك اورها المه في ابراي الجانإل العملي للمار،ة.

 -2المتابعة الم،تمرة والرقابة م قبل الو ايرة ومايريات التربية والتعلي لألنوية المار،ية.
 -3أهمية األنوية المار،ية لصقل واصية اليلبة وتهوينها وم،اهمتها في اويال وقت
الفراغ لليلبة.

 -4التاييي الجيا والهاا
يحق أهاا

لألنوية المار،ية م قبل الو ايرة والمايريات والمار،ة مما

األنوية المار،ية باقة واتقا .

 -5ميول اليلبة النف،ية باتجاه األنوية المار،ية بصورة أهبر لتفريغ ياقاته وابراي
واصياته بصورة أفضل وأهمية األنوية المار،ية في هو

اليلبة.

وتعيو الباحثة حصول البعا الثال

والمتعل

المواهإل المهنونة لاى

بز (دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من

ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبتها من خالل المجتمع المحلي) نلى المرتبة الثانية بارجة
هبيرة بوي ن،بي ( )%73.09الى :

 -1ااراك اااارة المار،ية للتأثير المه لأل،رة في توهيل واصية اليالإل حي
المربي والمعل األول له.

 -2أهمية التما،ك االجتماني في الحا م
ارا،ة اليهراني واليهراني ( )2017أ

ادتراإل اليلبة ثقافيا حي

أنها

أظهرت نتا ا

وجوا نالقة ارتبايية موجبة بي

التما،ك

االجتماني وهل م القي األاالقية وأيمة الهوية واالدتراإل الثقافي.

 -3وني اااارة المار،ية ب الاور المه لم ،،ات المجتمل المحلي في التأثير نلى نقول
وأفهار اليلبة يافل باااارة المار،ية الى التعاو بصورة أهبر مل المجتمل المحلي

لمواجهة ظاهرة االدتراإل الثقافي ننا اليلبة.

 -4ي،ه االدتراإل الثقافي في ها قي ونااات المجتمل المحلي ولذلك تتعاو ااارة
المار،ة الثانوية مل المجتمل المحلي لمواجهة ظاهرة االدتراإل الثقافي.

وتعيو الباحثة حصول البعا الرابل والمتعل بز (دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة
االغتراب الثقافي لدى طلبتها من خالل المنهاج المدرسي) نلى المرتبة الثالثة بارجة هبيرة

بوي ن،بي ( )%70.86الى :
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 -1المنهاج المار،ي هو منهاج فل،ييني ويهت بآبراي الهوية الفل،يينية واا،المية
للمجتمل الفل،ييني وهو معول الها الذي ترتهي اليه المنظمات اليربية والصهيونية
لتحقي

ادتراإل اليلبة ن

ثقافته حي

أظهرت ارا،ة حما ( )2012أ

المناها

المار،ية الفل،يينية هانت نرضة للتاال والتاقي الواياي م قبل مراهي األبحا

العالمية والصهيونية لعا ال ثقافة معااية ا ،ار يل ح،إل ينمه .

 -2اياحا محتوى المنهاج بالمعلومات وهذلك المواا العلمية (العلو اليبيعية) ال تفتح
المجال أما المعل والمتعل لتعييي القي والهوية الثقافية لليالإل مما يال نج اي في

نالج مظاهر االدتراإل الثقافي لاى اليلبة والوقاية م ايره نلى جيل الم،تقبل.
 -3قلة البح

وااليالع م

قبل اااارة المار،ية والمعلمي

نلى الارا،ات التربوية

المتعلقة بالتحايات التربوية والثقافية التي تواجه المنهاج المار،ي.

 -4نقج الابرة لإلاارة المار،ية والمعلمي في تفعيل األ،اليإل التربوية لتوظي
المنهاج للحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي لليلبة.

محتوى

وتعيو الباحثة حصول البعا األول والمتعل بز (دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة

االغتراب الثقافي لدى طلبتها من خالل المعلم) نلى المرتبة الرابعة واألايرة بارجة هبيرة بوي
ن،بي ( )%70.55الى :

 -1هثرة األنباء الملقاة نلى هاهل المعل ااال المار،ة مل ضي
لتاريس المقرر الارا،ي ليلبته.

الوقت المتاح أمامه

 -2نقج الما اااارة المار،ية والمعلمي بمضامي االدتراإل الثقافي والتحايات الثقافية
والعالمية التي تواجهها المار،ة الثانوية في ظل نصر العولمة.

 -3ترهيي المعل نلى التحصيل المعرفي والارا،ي لليالإل بصورة أهبر م تنمية جوانإل
الواصية لليلبة.

 -4نقج الابرة للمعل في الوقاية والعالج لظاهرة االدتراإل الثقافي وانتبار ذلك م
مهمات المروا التربوي ااال المار،ة.

 -5انوا اايال اااارة المار،ا ااية بالمرحلا ااة الثانويا ااة فا ااي متابعا ااة الموا ااهالت اليوميا ااة هالتا ااأاير
والت ،اارإل واله ااروإل والع اااوا وبع ااب ال ،االوهيات دي اار المردوب ااة ه اال ه ااذه المو ااهالت
تحتاج وقت وجها هبيري لحصرها ومتابعتها مما يضي بالوقت نليه .
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وتعيو الباحثة حصول الدرجة الكلية والمتعلقة بز (دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من
ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبتها) نلى ارجة هبيرة بوي ن،بي ( )%72,53الى -:
 -1أهمية أنوية المار،ية واورها في الترفيه وتحقي اليلبة لذواته والحا م الموهالت
ال،لوهية التي تواجهه وتنمية القي الالقية لايه .

 -2وني أفراا العينة بأهمية موارهة المجتمل المحلي مل المار،ة في تحمل أنباء مواجهة
االدتراإل الثقافي لاى اليلبة الذي ه لبنة وأ،اس المجتمل.

 -3ااراك أفراا العي ألهمية وجوا ااارة مار،ية ذات هفاءة نالية تارك ايورة المرحلة
العمرية ليلبة الثانوية والتي تصقل وتوهل فيها واصية اليلبة بما يتلقونه م أفهار

ومفاهي ومحاهاة وتقليا نماذج قاوة له

م ظاهرة االدتراإل الثقافي لاى اليلبة.
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وبالتالي تجيا األ،اليإل التربوية الفعالة للحا

ولتف،ااير النتااا ا المتعلقااة بززدور إدارة المدرسزززة الثانويزززة بمحافظززات غزززةة فزززي الحززد مزززن ظزززاهرة
االغتراب الثقافي لدى طلبتها قامات الباحثاة بآناااا الجاااول ا تياة الموضاحة لمجااالت اال،اتبانة
بالوهل التالي :
المجال األول  :دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبتها
من خالل المعلم
جدول ()18
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوةن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد األول  :المعلم وكذلك
ترتيبها

رقم

الفقرة

الفقرة

1
2

مجموع
االستجابات

تؤهلني إدارة المدرسة للكشف عن الطلبة المغتربين ثقافيا
أشارك في دورات تدريبية لفهم مضامين االغتراب الثقافي لدى

1637

المتوسط

االنحراف الوةن

المعياري النسبي

درجة

التقدير

ترتيب

 60.18 1.034 3.009متوسطة 13
قليلة

1211

44.52 1.073 2.226

3

أتدرب على األساليب التربوية لمواجهة اغتراب الطلبة ثقافيا

1420

 52.21 1.066 2.610متوسطة 14

4

أخصص جةء من وقتي لحل مشكالت الطلبة الثقافية

1742

 64.04 0.950 3.202متوسطة 11

1727

 63.49 1.069 3.175متوسطة 12

5

الطلبة

أشارك في لجان متابعة وتوجيه سلوك الطلبة داخل المجتمع
المدرسي

15

6

أعمل على نشر ثقافة الحوار واحترام الرأي اآلخر بين الطلبة

2195

80.70 0.876 4.035

كبيرة

3

7

أتقبل آراء الطلبة وأعمل على استيعابهم

2295

84.37 0.792 4.219

كبيرة
جدا

2

2133

78.42 0.910 3.921

كبيرة

5

2083

76.58 0.829 3.829

كبيرة

7

1817

 66.80 0.936 3.340متوسطة 10

8
9
10

أعرف الطلبة باآلثار السلبية للثقافات المغتربة والتقليد األعمى
للمشاهير
أهيئ الطلبة نحو االنفتاح الثقافي في إطار الثوابت اإلسالمية
تنمي إدارة المدرسة مهاراتي القيادية لتوفير قيادات تربوية كقدوة
ونموذج يحتذى بهم

 11أنمي مفاهيم وأفكار الطلبة للتكيف مع ما هو وافد عالميا.

1951

71.73 0.794 3.586

كبيرة

9

 12أوجه الطلبة الستثمار وقت فراغهم بما يفيدهم فكريا وثقافيا.

2140

78.68 0.814 3.934

كبيرة

4

 13أعرف الطلبة بواقع المجتمع ومشكالته الثقافية وأسبابها.

2089

76.80 0.815 3.840

كبيرة

6

2047

75.26 0.935 3.763

كبيرة

8

2296

84.41 0.866 4.221

كبيرة
جدا

1

14
15

أوجه الطلبة نحو استثمار مواقع التواصل االجتماعي واالنترنت
بما يعةة ثقافتهم إيجابيا.
أحذر الطلبة من مواقع التواصل االجتماعي الهدامة والداعية
لالنحالل األخالقي
الدرجة الكلية للبعد

 70.55 8.003 52.910 28783كبيرة
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يتضح م الجاول ال،اب :

أن أعلى فقرتين في البعد كانتا:

-الفقرة ( )15والتي نصت نلى" أحذر الطلبة من مواقع التواصل االجتمزاعي الهدامزة والداعيزة

لالنحالل األخالقي " احتلت المرتبة األولى بارجة هبيرة جاا بوي ن،بي قاره (.)%84.41

وتف،ر الباحثة ذلك بوني وااراك أفراا العينة بأ مواقل التواصل االجتماني هاي األهثار

تااااوال فااي الوقاات الحااالي حي ا

يقضااي اليالااإل بضاال ،ااانات يوميااا أمامهااا وهااي منفتحااة نلااى

الع ااال بص ااورة يص ااعإل ض اابيها ول ااذا تعم ااا اااارة المار ،ااية اا م ااا ال ااى التح ااذير والتنبي ااه ما ا
مااير و،لبيات هذه المواقل نلى الفرا واأل،رة والمجتمل.

-الفق ارة ( )7والتااي نصاات نلااى" أتقبزززل آراء الطلبزززة وأعمزززل علزززى اسزززتيعابهم " احتلاات المرتبااة

الثانية بارجة هبيرة جاا بوي ن،بي قاره (.)%84.37

وتف ،ا اار الباحث ا ااة ذل ا ااك ب ا ااوني أفا ا اراا العين ا ااة بيبيع ا ااة المرحل ا ااة العمري ا ااة ليلب ا ااة الثانوي ا ااة

والاصااا ج االنفعاليااة لها وميااوله حيا

تقلااإل الماياج والحاجااة الااى االنتماااء للجمانااة وهااذلك

القاااوة والنمااوذج الااذي ي،ااعى لتقلياااه وم ا هنااا وجااا أف اراا العينااة ضاارورة العماال نلااى تقباال الراء
اليلبة وتقايرها وتثمينهاا لتنمياة واصاياته والعمال نلاى ا،اتيعابه لي،اهل نلايه تقاوي ،الوهه

وأفهاره الميتربة والحا منها بيريقة ذات اثر أهبر في نفوس اليلبة.
وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:

-الفقرة ( )3والتاي نصات نلاى" أتزدرب علزى األسزاليب التربويزة لمواجهزة اغتزراب الطلبزة ثقافيزا " احتلات

المرتبة الرابعة نور بارجة متو،ية بوي ن،بي قاره (.)%52.21

وتعاايو الباحثااة ذلااك الااى أ التااارإل نلااى األ،اااليإل التربويااة ومحاولااة اتقانهااا لمواجهااة

االدتراإل الثقافي لاى يلباة الثانوياة يحتااج وقات وجهاا هبياري ما التايايي والتنفياذ بآتقاا مماا
ي اي الى تذمر وانيناج المعلمي

وهذلك هناك الهثير م المعلماي يرفضاو التيييار ويحباذو

نمااي وأ،االوإل تربااوي واحااا فيلج ا و ال اى أ،ااهل وأ،اارع األ،اااليإل التربويااة التااي يعرفونهااا لتقااوي
،ااالوك يلبا ااته او التاااارإل نلا ااى األ،ااااليإل التربويا ااة األاااارى وفا ااي ضاااوء انوا اايال المعلما ااي

بمتيلبات العمل اليومية والروتينية م تحضير ومتابعاة ه ار،اات اليلباة وأنماال ااارياة مار،اية
وهل هذه المتيلبات نجا مقابلها ضع

اهتما المعلمي واااارة المار،ية فاي االهتماا والتاارإل

نلى األ،اليإل التربوية لمواجهة ادتراإل اليلبة ثقافيا.
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-الفقرة ( )2والتي نصت نلى" أشارك في دورات تدريبيزة لفهزم مضزامين االغتزراب الثقزافي لزدى الطلبزة "

احتلت المرتبة األايرة بارجة قليلة بوي ن،بي قاره (.)%44.52

وتعيو الباحثة ذلك الى أ الاورات التاريبية لفها مضاامي االدتاراإل الثقاافي لااى يلباة

الثانوية تحتاج الى امهانات وقارات وماربي مهرة وأصحاإل ابرات تربوية نالية وميلعاي نلاى
الا اار الم ،ااتجاات فيم ااا يتعلا ا ب اااالدتراإل الثق ااافي وأيض ااا ت ااذمر وانين اااج المعلم ااي ف ااي ض ااوء

انوياله بمتيلبات العمل اليومية والروتينية م تحضير ومتابعاة ه ار،اات اليلباة وأنماال ااارياة
مار،ااية وهاال هااذه المتيلبااات نجااا مقابلهااا ضااع

التاريبية لفه مضامي االدتراإل الثقافي.
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اهتمااا المعلمااي واااارة المار،ااية الاااورات

المجال الثاني  :دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبتها
من خالل األنشطة المدرسية
جدول ()19
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوةن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثاني  :األنشطة
المدرسية وكذلك ترتيبها

رقم

مجموع

الفقرة

الفقرة

االستجابات

المتوسط

االنحراف الوةن

درجة

الترتيب

المعياري النسبي

التقدير

2257

82.98 0.749 4.149

كبيرة

3

 2تنوع من األنشطة الثقافية المدرسية بما يعةة الهوية الثقافية للطلبة.

2132

78.38 0.785 3.919

كبيرة

5

 3تدعم أنشطة تنمي الشخصية الوطنية للطلبة.

2088

76.76 0.803 3.838

كبيرة

6

 4تقدم أنشطة تسهم في وقاية الطلبة من اغترابهم ثقافيا

1880

69.12 0.876 3.456

كبيرة

14

 5تدفع الطلبة إلحياء المناسبات الدينية والوطنية داخل المدرسة.

2275

83.64 0.806 4.182

كبيرة

2

2024

74.41 0.912 3.721

كبيرة

8

2329

 85.63 0.758 4.281كبيرة جدا

1

6

تهتم إدارة المدرسة باألنشطة التي تعةة انتماء الطلبة للعقيدة
اإلسالمية والوطن.

تستثمر اشتراك الطلبة في الرحالت المدرسية لتنمية اعتةاةهم باآلثار
االسالمية والوطنية

 7تُفعل اإلذاعة المدرسية في نشر القيم اإلسالمية والوطنية بين الطلبة
 8تنظم أيام دعوية لتقوية الواةع الديني لدى الطلبة

1

2195

80.70 0.956 4.035

كبير

4

1988

73.09 1.024 3.654

كبيرة

10

 10تهتم بتةويد المكتبة بكتب ومجالت تسهم في تنمية وعي الطلبة ثقافيا

1971

72.46 0.902 3.623

كبيرة

12

 11تنظم فعاليات ريادية تعةة شخصية الطلبة وهويتهم الثقافية

1928

70.88 0.835 3.544

كبيرة

13

تُفعل األنشطة المدرسية بصورة منظمة ومخططة وهادفة إلعداد
12
مواطنين صالحين

2021

74.30 0.795 3.715

كبيرة

9

 13تقدم مسابقات ثقافية تقوي شخصية الطلبة وتنميها فكريا

1977

72.68 0.892 3.634

كبيرة

11

2040

75.00 0.900 3.750

كبيرة

7

1743

 64.08 0.909 3.204متوسطة

9

14
15

توظف ساحات المدرسة إلقامة المعارض الفنية والوطنية والتراثية
المعمقة لمفهوم الهوية الفلسطينية العربية االسالمية لدى الطلبة

تستثمر لوحات الحائط المدرسي والجداريات إلرشاد الطلبة وتحقيق
األمن الثقافي لديهم
تشرك الطلبة المغتربين ثقافيا في نشاطات مدرسية لدمجهم بثقافة
المجتمع
الدرجة الكلية للبعد

75.61 8.214 56.706 30848

124

كبيرة

15

يتضح م الجاول ال،اب :

أن أعلى فقرتين في البعد كانتا:

الفقرة ( )7والتي نصت نلى" تُفعل اإلذاعة المدرسية في نشر القزيم اإلسزالمية والوطنيزة بزينالطلبة " احتلت المرتبة األولى بارجة هبيرة جاا بوي ن،بي قاره (.)%85.63
وتعا اايو الباحثا ااة ذلا ااك الا ااى أ ااذانا ااة المار،ا ااية ها ااي م ا ا أهثا اار النوا ااايات المار،ا ااية

ا،تاااما هما أناه لهاا ،اجالت ااصاة بهاا تتاابل اا ماًا ما قبال ق،ا األنواية بالمايرياة والاو ايرة
وهااذلك تتميااي ااذان ااة المار،ااية بأنه ااا أقاال تهلف ااة وجهااا وذات أث اار قااوي نل ااى م،ااامل اليلب ااة

وتاايإل جميل اليالإل معا وبآ واحا مما يجعلها النواي األ،اهل واأل،ارع لنوار القاي الوينياة

واا،المية بي اليلبة.

-الفقرة ( )1والتي نصت نلى" تهتم إدارة المدرسة باألنشطة التي تعزةة انتمزاء الطلبزة للعقيزدة

اإلسالمية والوطن " احتلت المرتبة الثانية بارجة هبيرة بوي ن،بي قاره (.)%82.98

وتع ا اايو الباحث ا ااة ذل ا ااك ال ا ااى أ اااارة المار،ا ااية بعناص ا اارها جا اايء ما ا ا هويا ااة المجتم ا اال

الفل،ييني العربية واا،المية وبالتالي يقل نلى ناتقها تنمية تلك القي الاينية لاى اليلباة لتقوياة
ال اوايع الااايني لااايه وتعييااي الرقابااة الذاتيااة وماافااة او ونااا االن ايال بمنحااار الثقافااات اليربيااة
الم،ااتوراة التااي ت،ااتها

قيمنااا اا،ااالمية وواابابنا .وهااذلك ااارة المار،ااة الثانويااة تااارك أهميااة

القض ااية الفل ،اايينية هقض ااية ويني ااة ايني ااة قومياااة ناال ااة وأ ه ااذه المرحلاااة العمري ااة – مرحلاااة

الثانوية  -في ا،تهاا

اا م قبل الم ،،اات اليربياة والصاهيونية لاذا وجاإل نليهاا تعيياي قاي

االنتمااء للااوي واالنتاياي بااه لمواجهاة هااذا العااو الصااهيوني بعقيااة اينيااة ووينياة يصااعإل نليااه

ه،رها م ااالل تقااي أنواية متعاااة واحيااء المنا،ابات الاينياة والوينياة للحاا ما أيماة الهوياة

الثقافية ليالبنا وبالتالي مواجهة االدت ارإل الثقافي لايه .
وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:

-الفق ارة ( )4والتااي نصاات نلااى" تقززدم أنشززطة تسززهم فززي وقايززة الطلبززة مززن اغت زرابهم ثقافيززا " احتلاات

المرتبة الرابعة نور بارجة هبيرة بوي ن،بي قاره (.)%69.12
وتعايو الباحثاة ذلااك الاى ضااع

تاوفر أنواية وباراما معااة م،اابقا لااى اااارة المار،ااية

ت،ه في وقاية اليلباة ما ادتارابه ثقافياا وهاذلك الاى حاجاة مثال هاذه األنواية الاى اامهاناات

المااي ااة والبوا ارية لتنفي ااذها ولتحقا ا األه اااا

والجها وضع

المرج ااوة منه ااا وحاج ااة تل ااك األنو ااية ال ااى الوق اات

جانإل الوقاية لاى اااارة المار،ية م اير االدتراإل الثقافي لاى يلبته .
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-الفقارة ( )15والتااي نصاات نلااى" تشززرك الطلبززة المغتززربين ثقافيززا فززي نشززاطات مدرسززية لززدمجهم بثقافززة

المجتمع " احتلت المرتبة األايرة بارجة متو،ية بوي ن،بي قاره (.)%64.08
وتع اايو الباحث ااة ذل ااك ال ااى ض ااع

اامهان ااات المااي ااة والبوا ارية ااا اال المار ،ااة لع ااالج

مظاااهر االدتااراإل الثقااافي لاااى يلبااة المرحلااة الثانويااة وذلااك لحااثااة مفهااو االدت اراإل الثقااافي

وتوااعبه وتااااال الهثياار م ا الم،ااببات التااي ت،ااه فااي توااهله فااي ظاال نصاار العولمااة الثقافيااة

والييو الثقافي الموجه نحو الوباإل العربي.
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المجال الثالث  :دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبتها
من خالل المجتمع المحلي
جدول ()20
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوةن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثالث  :المجتمع
المحلي وكذلك ترتيبها

رقم

مجموع

الفقرة

الفقرة

االستجابات

المتوسط

االنحراف الوةن

درجة

الترتي

المعياري النسبي

التقدير

ب

 1تتواصل إدارة المدرسة مع أولياء األمور في كل المستجدات المتعلقة بأبنائهم

2212

81.32 0.829 4.066

كبيرة

1

 2تحرص على معرفة المشكالت األسرية للطلبة والتدخل لحلها

2020

74.26 0.895 3.713

كبيرة

6

2105

77.39 0.879 3.869

كبيرة

4

1900

69.85 0.873 3.493

كبيرة

12

3

توعي أولياء األمور بخطورة المرحلة ألبنائهم من خالل مجالس أولياء األمور

 4تدعو الطلبة لالشتراك بالمسابقات واألمسيات الثقافية المجتمعية
5

تستعين بمؤسسات التنمية البشرية المجتمعية لتنمية قدرة الطلبة على حل
مشكالتهم الثقافية

 6تشرك الطلبة في أنشطة المجتمع الرياضية والثقافية والبيئية

 66.10 0.904 3.305 1798متوسطة

14

1996

73.38 0.899 3.669

كبيرة

8

2119

77.90 0.849 3.895

كبيرة

3

 8تحث األسرة على مراقبة سلوك األبناء داخل األسرة وخارجها

2178

80.07 0.828 4.004

كبيرة

2

 9تحذر األسرة من متابعة أبنائهم للبرامج المخالفة لثقافتنا وديننا

2086

76.69 0.847 3.835

كبيرة

5

1831

 67.32 0.933 3.366متوسطة

7

10
11

تحذر األسرة من رفقاء السوء والنوادي والتجمعات الشبابية المدمرة ألخالق

وثقافة األبناء

توةع نشرات توعوية للتحذير من الثقافات الدخيلة تحت شعار العولمة واالنفتاح
الثقافي
تستضيف كوادر دعوية ووطنية وأدباء لتحذير الطلبة من التلوث واالختراق
الثقافي

 12تشكل لجان مجتمعية للمساهمة في عالج المشكالت الثقافية للطلبة
13
14
15

تشجع مشاركة الطلبة في أنشطة تطوعية وفعاليات مجتمعية تعةة االنتماء
لثقافة المجتمع.
ترشد أولياء األمور إلى أساليب متابعة ورعاية وتعديل سلوك أبنائهم الطلبة
المغتربين ثقافيا.
تشجع األسرة على استثمار مواهب أبنائها وميولهم بما يحافظ على هويتهم
الثقافية
الدرجة الكلية للبعد
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كبيرة

2006

73.75 0.976 3.688

1769

 65.04 0.933 3.252متوسطة

13

7
15

1905

70.04 0.892 3.502

كبيرة

11

1944

71.47 0.874 3.574

كبيرة

10

1953

71.80 0.862 3.590

كبيرة

9

73.09 8.907 54.820 29822

كبيرة

يتضح م الجاول ال،اب :

أن أعلى فقرتين في البعد كانتا:

-الفق ارة ( )1والتااي نصاات نلااى" تتواصززل إدارة المدرسززة مززع أوليززاء أمززور الطلبززة فززي كززل المسززتجدات

المتعلقة بأبنائهم " احتلت المرتبة األولى بارجة هبيرة بوي ن،بي قاره (.)%81.32

وتعيو الباحثة ذلاك الاى صامي نمال اااارة المار،اية العمال نلاى حال مواهالت اليلباة

بالتعاااو ماال أولياااء األمااور ولحاارج اااارة المار،ااية نلااى تحقي ا مصاالحة اليلبااة م ا اااالل

تحقيا االنضاباي المار،اي ليلبتهاا هوناه ضام األنظماة واللاوا ح والقاواني التاي وضاعتها الاو ايرة
لتنظي ،ير العملية التعليمية والتربوية.

-الفقرة ( )8والتي نصت نلى" تحزث األسزرة علزى مراقبزة سزلوك األبنزاء داخزل األسزرة وخارجهزا " احتلات

المرتبة الثانية بارجة هبيرة بوي ن،بي قاره (.)%80.07

وتعاايو الباحثااة ذلااك ال ااى الوقاات المحاااوا الااذي يقض اايه اليالااإل ااااال المار،ااة وت ااأثره

بعوامل أارى هاألق ار وجماناة الرفقااء وو،اا ل ااناال ومواقال التواصال االجتمااني مماا يا اي

لتعييااي اااارة المار ،ااية العالق ااة التهاملي ااة م ااا ب ااي اور المار ،ااة الثانوي ااة واأل،ا ارة لتحقيا ا مب اااأ
المراقبة والمتابعة الم،تمرة لتقوي ،الوهيات اليلباة وتهاوي واصاياته حيا

اااارة المار ،ااية ول ااي أم اار اليال ااإل الما ااال

دالباا ماا ت،اتاني

أو ص اااحإل ال ،االوهيات ال ،االبية وتح اااوره بهيفي ااة

معالجة هذا ال،لوك بأ،لوإل تربوي وحهمة بالية او وعور اليالإل بذلك و،لإل واصايته وهاذا

م صلإل نمل اااارة المار،ية.
وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:

-الفقرة ( )5والتي نصت نلى" تسزتعين بمؤسسزات التنميزة البشزرية المجتمعيزة لتنميزة قزدرة الطلبزة علزى

حزززززل مشزززززكالتهم الثقافيزززززة " احتلا اات المرتب ا ااة الرابع ا ااة نو ا اار بارج ا ااة متو،ا ااية ب ا ااوي ن،ا اابي ق ا اااره

(.)%66.10

وتعيو الباحثة ذلك الاى الانقج الحااا فاي مااربي التنمياة البوارية لتلاك الم ،،اات ومال

وجااوا بعااب م ا تلااك الم ،،ااات اال أنهااا تعماال لح،اااإل المنظمااات الاارجيااة التااي تتلقااى منهااا

الان المالي وف أهاافها واييها المر،ومة م قبلها وبالتالي قا ت،ه ال أيماة ثقافياة لااى

يلبتنااا وت اامير ثقافااة المجتماال بصااورة أهباار والمثااال الهبياار نلااى ذلااك م ،،ااات الم ارأة واليفاال
وديرهااا التااي ت،ااعى الااى ،االبه هوياااته تاااريجيا تحاات م،ااميات ووااعارات الحريااة والايمقراييااة

وحقو المرأة وديرها م تلك الوعارات في ظل نصر ما بعا العولماة الثقافياة وتوصاي الباحثاة
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بضرورة تفعيل الم ،،اات الاينياة والوينياة وااناال المحلاي لمواجهاة تلاك الهجماة الور،اة التاي

ت،تها

هويتنا وثقافتنا وم،تقبل وبابنا.

-الفقرة ( )12والتي نصت نلاى" تشكل لجان مجتمعية للمساهمة في عزالج المشزكالت الثقافيزة للطلبزة "

احتلت المرتبة األايرة بارجة متو،ية بوي ن،بي قاره (.)%65.04
وتعيو الباحثة ذلك الى انتماا اااارة المار،ية نلى التوجيه الجمعي واور الم،اجا
واانال الفل،ييني وهذلك بعب مواقل التواصل االجتماني المضااة التي تعمل نلى التنمية
الفهرية والثقافية لليلبة والتحذير الم،تمر م ايي العولمة والتيريإل واالات ار الثقافي وهذا
يعني االهتما بالجانإل الوقا ي لموهالت االدتراإل الثقافي أهثر م الجانإل العالجي لها
لحاجة الجانإل العالجي الى ماتصي وتهلفة مااية وامهانات هبيرة وهذلك بذل جها هبير في
متابعة وتقيي نمل اللجا مما يضع االهتما بتهوي تلك اللجا ح،إل ر ية أفراا العينة.
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المجال الرابع  :دور إدارة المدرسة الثانوية في الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبتها
من خالل المنهاج المدرسي
جدول ()21
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوةن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الرابع  :المنهاج
المدرسي وكذلك ترتيبها

رقم

الفقرة

فقرة

1

مجموع
االستجابات

توظف المدرسة محتوى المنهاج المدرسي في الكشف عن المشكالت
الثقافية التي تواجه الطلبة وعالجها

 2تناقش مع الطلبة قضايا منهجية متعلقة بالتراث الوطني واإلسالمي
3

تحاول ترسيخ عموميات الثقافة (الدين والقيم واللغة) لدى الطلبة من

خالل المنهاج

المتوسط

االنحراف الوةن

درجة

المعياري النسبي التقدير

ترتيب

1878

 69.04 0.887 3.452كبيرة

11

1889

 69.45 0.885 3.472كبيرة

10

2053

 75.48 0.851 3.774كبيرة

3

توظف المنهاج لتعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الثقافية بالمجتمع

 4ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم ومجتمعهم بحيث تمكنهم من مواجهة أسباب

1954

 71.84 0.847 3.592كبيرة

5

االغتراب الثقافي والتعليمي لديهم
تناقش مع الطلبة بعض مظاهر اغتراب المنهاج التعليمي عن األسس

1763

 64.82 0.916 3.241متوسط 15

1868

 68.68 0.938 3.434كبيرة

13

 7تبرة الشخصيات الفكرية في المنهاج كقدوات تحتذى بها

1891

 69.52 0.912 3.476كبيرة

9

 8تحث على استخدام ونشر اللغة العربية الفصحى واالعتةاة بها

1948

 71.62 0.992 3.581كبيرة

6

 9توجه الطلبة إلى متابعة األبحاث التربوية والفكرية المعاصرة

1776

 65.29 0.969 3.265متوسط 14

1874

 68.90 0.933 3.445كبيرة

12

1902

 69.93 0.875 3.496كبيرة

7

1895

 69.67 0.884 3.483كبيرة

8

2113

 77.68 0.864 3.884كبيرة

1

 76.62 0.919 3.831كبيرة

2

 74.34 0.815 3.717كبيرة

4

5
6

التربوية األصيلة
توائم بين المنهاج الدراسي للطلبة والبيئة الثقافية الفلسطينية من حيث األهداف
والمحتوى

 10توظف الموضوعات الدراسية بالمنهاج لتعميق مفهوم المراقبة الذاتية للطلبة

11
12

تثري الرصيد المعرفي والسلوكي للطلبة من خالل المنهاج المدرسي بما
يمكنهم من تبوأ مكانة المواطن الصالح
تشجع الطلبة على القراءة المستمرة والواعية للقضايا ذات المضمون

الفكري العميق

تثير نفوس الطلبة نحو االعتةاة بدينهم وهويتهم وقيمهم ،واالبتعاد عن

13

الثقافة الغربية السلبية من خالل الدروس الصفية

14

تُف عل المنهاج المدرسي للتعريف بقضيتنا الفلسطينية وعدم التأثر بالدعاية الصهيونية

2084

15

تعمل على تحصين الهوية الثقافية(الذاتية الثقافية) للطلبة من خالل المنهاج

2022

الدرجة الكلية للبعد

 70.86 9.431 53.143 28910كبيرة
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يتضح م الجاول ال،اب :

أن أعلى فقرتين في البعد كانتا:

-الفقرة ( )13والتي نصت نلاى" تثير نفوس الطلبة نحو االعتةاة بدينهم وهويتهم وقزيمهم ،واالبتعزاد عزن

الثقافزة الغربيززة السزلبية مززن خزالل الززدروس الصززفية " احتلات المرتباة األولااى بارجاة هبيارة باوي ن،اابي

قاره (.)%77.68

وتعيو الباحثة ذلك الى وني وااراك أفراا العينة ألهمية الحصج الصافية والااروس فاي

تق ااوي الجان ااإل العق اااي والهوي ااة الثقافي ااة والق ااي الالقي ااة ل ،االوك يلب ااته وذل ااك ليبيع ااة المجتم اال
الفل،ااييني بأنااه مجتماال م،اال ومحااافظ ومتاااي

وهااذلك الوقاات األهثاار التقاااء بااي المعلا باليلبااة

هو الحصج الصفية التي م االلها ي،تييل المعل ا،تثمارها لتنبيه وتحذير يلبتاه ما الثقافاة

اليربية ال،لبية هتقليا الموضات وقصات الوعر والمالبس وتبني ا راء واألفهار ال،البية فاي ظال
نولمة الثقافة وما يتبعها م اات ار وتلو ثقافي.

-الفق ارة ( )14والتااي نصاات نلااى" تُفعززل المنهززاج المدرسززي للتعريززف بقضززيتنا الفلسززطينية وعززدم التززأثر

بالدعاية الصهيونية " احتلت المرتبة الثانية بارجة هبيرة بوي ن،بي قاره (.)%76.62

وتع اايو الباحث ااة ذل ااك ال ااى يبيع ااة ال ااى الح ااس ال ااويني واألاالق ااي ألفا اراا العين ااة باتج اااه

القضاية الفل،ايينية وهااذلك و ار،اة الهجماة الصااهيونية باتجااه المنااها الفل،اايينية هماا أوضااحت
ا ار،ااة حمااا ( )2012ومحاولااة تهوياااها وتيبيعهااا بمااا ياااا المصاالحة الصااهيونية واليربيااة م ا

االل الم ،،ات العالمية التي تتابل المناها الفل،يينية منذ بااياة تيييرهاا وتيويرهاا الاى اليار

والو،ااا ل واأل،اااليإل التااي تااارس بهااا هاال ذلااك يااافل باااااارة المار،ااية ومعلميهااا الااى تفعياال تلااك

المناها لمواجهة اير التيريإل الثقافي ألبنا نا اليلبة.
وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:

-الفقرة ( )9والتي نصت نلاى" توجزه الطلبزة إلزى متابعزة األبحزاث التربويزة والفكريزة المعاصزرة " احتلات

المرتبة الرابعة نور بارجة متو،ية بوي ن،بي قاره (.)%65.29

وتعاايو الباحثااة ذلااك الااى ترهيااي جهااا اااارة المار،ااية نلااى التحصاايل الا ار،ااي لليلبااة

بصورة أهبر وأيضا النقج الوايا لم،توى االيالع والقراءة الاارجية لاى اليلبة نتيجاة اياحاا

المناااها الا ار،ااية وا،ااتباال ذلااك بااآجراء م،ااابقات للق اراءة وللبح ا

الثانويااة وأيضااا نقااج االهتمااا م ا قباال اااارة المار،ااية باألبحااا

العلمااي بااي اليلبااة الماااارس
التربويااة والفهريااة المعاص ارة

في ظل نصر االياحا المعرفي والمعلوماتي والتقا التقني والتهنولوجي.
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-الفقرة ( )5والتي نصت نلاى" تنزاقش مزع الطلبزة بعزض مظزاهر اغتزراب المنهزاج التعليمزي عزن األسزس

التربوية األصيلة " احتلت المرتبة األايرة بارجة متو،ية بوي ن،بي قاره (.)%64.82

وتعيو الباحثة ذلك الى العإلء الارا،ي الملقى نلى هاهل المعلمي وهذلك األنباء اااارية
األارى الملقاة نلى هاهل اااارة المار،ية وهذلك نا تحق
الفل،ييني م قبل الجهات الممولة له حي

أهاا

تيريإل المنهاج

يت التصاي لتلك المحاوالت قبل وصول المناها

الى اليلبة وبالتالي يت وصول المنهاج منقحا أهثر م مظاهر التيريإل وا هانت قا وصلت
بعب مظاهر التيريإل في المنهاج هقصة روميو وجوليت بمنهاج اللية اانجلييية للتوجيهي
فآ توظي

المعلمي للمنهاج الافي ي،ه في ايقاظ ضما ر اليلبة وتونيته بمااير تلك

القصج والها

م نورها فيتناولها المعل في ضوء ثقافة ونقياة المجتمل وهذلك نقج

االما باأل،س التربوية لبناء المنهاج الفل،ييني ننا بعب المعلمي تقلل م فرصة المناقوة
بي المعلمي واليلبة لمظاهر االدتراإل في المنهاج.
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ثانيا  :نتائج السؤال الثاني وتفسيراتها ومناقشتها.
اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة :
ياانج ال ،ا ال الثاااني نلااى أنااه  :هززل توجززد فززروق ذات داللززة إحصززائية عنززد مسززتوى
الداللزززة ( )0.05 ≤ αبزززين متوسزززطات اسزززتجابات أفزززراد العينزززة لزززدور إدارة المدرسزززة الثانويزززة
بمحافظززات غززةة فززي الحززد مززن ظززاهرة االغت زراب الثقززافي لززدى طلبتهززا تعززةى لمتغيززر (الجاانس
التاصااج األهاااايمي للمعلا الم هاال العلمااي ناااا الاااورات التاريبيااة ،اانوات الاامااة المنيقااة
التعليمية) ؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضيات التالية:
الفرض األ ول من فروض الدراسة:
ينج الفرب األول م فروب الارا،ة نلاى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنزد
مسزززتوى الداللزززة ( )0.05 ≤ αبزززين متوسزززطات اسزززتجابات أفزززراد العينزززة لزززدور إدارة المدرسزززة
الثانوية بمحافظات غةة في الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبتها تعةى لمتغير الجزنس
(ذكر -أنثى).
ولإلجابة نا هاذا الفارب قامات الباحثاة با،اتااا ااتباار " "T. testوذلاك للتعار الاى
االلااة الفاارو لتقااايرات نينااة الا ار،ااة لاااور ااارة المار،ااة الثانويااة فااي الحااا ما ظاااهرة االدتاراإل
الثقافي لاى يلبتها والتي تعيى لمتيير الجنس والجاول ( )22يوضح ذلك:
جدول ()22

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعةى لمتغير الجنس
االنحراف

البعد

الجنس

العدد

المتوسط

دور اإلدارة في الحد من االغتراب الثقافي

ذكر

257

53.626

7.714

من خالل المعلم

أنثى

287

52.268

8.214

دور اإلدارة في الحد من االغتراب الثقافي

ذكر

257

55.708

8.570

من خالل األنشطة المدرسية

أنثى

287

57.599

7.788

دور اإلدارة في الحد من االغتراب الثقافي

ذكر

257

54.296

9.418

من خالل المجتمع المحلي

أنثى

287

55.289

8.412

دور اإلدارة في الحد من االغتراب الثقافي

ذكر

257

52.735

10.008

من خالل المنهاج المدرسي

أنثى

287

53.509

8.885

الدرجة الكلية

ذكر

257

216.366

30.410

أنثى

287

218.666

27.543

قيمة "ت" الجاولية ننا ارجة حرية ( )542وننا م،توى االلة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجاولية ننا ارجة حرية ( )542وننا م،توى االلة (2.58 = )0.01
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المعياري

قيمة "ت"
1.981

2.696

1.300

قيمة الداللة مستوى الداللة
0.048

االة ننا 0.05

0.007

االة ننا 0.01

0.194

دير االة
احصا يًا

-0.955

0.340

دير االة
احصا يًا

-0.926

0.355

دير االة
احصا يًا

يتضااح ما ا الجاااول ال ،اااب أ قيم ااة "ت" المح،ااوبة اق اال ما ا قيمااة "ت" الجاولي ااة ف ااي
المجتمع المحلي والمنهاج المدرسي والدرجة الكلية ،عدا المعلم واألنشطة المدرسزية وهاذا ياال نلاى ناا
وجوا فرو ذات االلة احصا ية تعيى لمتيير الجنس.
هما يتضاح أ قيماة "ت" المح،اوبة أهبار ما قيماة "ت" الجاولياة فاي البعاا األول المعلزم
والبعا الثاني األنوية المار،ية وهاذا ياال نلاى وجاوا فارو ذات االلاة احصاا ية تعايى لمتييار
الجنس(ذهر أنثى) ولقا هانات الفارو لصاالح الاذهور فاي البعاا األول المعلا نناا م،اتوى االلاة
( )0,05 ≤ αولصالح اانا في األنوية المار،ية ننا م،توى االلة (.)0,01 ≤ α
-

وتفسر الباحثة وجوا فرو ذات االلة احصا ية ننا م،توى االلة ( )0,05 ≤ αفي البعا

األول لاور ااارة المار،ة الثانوية في الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي م االل المعل
لصالح ماارس الذهور با تي :
قا يرجل ذلك الى أ اليلبة الذهور أهثر حرية م اليالبات اانا في متابعة الب
الفضا ي ووبهة المعلومات ومواقل التواصل االجتماني وما ييرح في ،و الفهر والثقافة
والموضات وديرها وهذلك ااتال الاصا ج الج،مية واالنفعالية والميول والردبات ما بي
اليلبة الذهور واانا حي أ الذهور أهثر اتصاال واحتهاها بو،ا ل التيريإل الثقافي وأهثر
ميال للماايرة والعن والعاوا والهروإل والت،رإل المار،ي والوباإل الذهور في فترة المراهقة
لايه نفو ار م بي اته األ،رية لذلك يهربو ااال درفه أو نلى أجهية االتصال وهي متوفرة
األ بصورة هبيرة .وقا أظهرت نتا ا ارا،ة ال،يا ( )2014فروقا لصالح الذهور في االتجاه
نحو العولمة وارتباك الهوية الثقافية مما ي،ه بادترابه ثقافيا وهذا يتيلإل م اااارة المار،ية
بذل جهواا أهبر وتفعيل المعلمي لمراقبة انضباي ،لوك اليلبة ومتابعته والعمل نلى حل
موهالته ونالجها تربويا للحا م ادترابه ثقافيا .بينما اانا أهثر هاوء وحرج نلى ،ير
العملية التعليمية وهذلك واة المراقبة األ،رية نليه والقيوا المفروضة م قبل أولياء األمور
ااصة في تلك المرحلة العمرية ليبيعة مجتمعنا الفل،ييني المحافظ تقلل م اور ااارة
المار،ة الثانوية في الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي م االل المعل ننا اانا .
-

وتفسر الباحثة وجوا فرو ذات االلة احصا ية ننا م،توى االلة ( )0,01 ≤ αفي البعا

األول لاور ااارة المار،ة الثانوية في الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي م االل األنوية
المار،ية لصالح ماارس اانا با تي :
التاييي الجيا والمتواي م قبل الو ايرة والمايريات لألنوية المار،ية بحي تال
واصا صه الج،مية واالنفعالية لماارس المرحلة الثانوية م اانا وال توهل تعارضا مل
ثقافة ونااات وتقاليا المجتمل الفل،ييني مما يييا م اقبال اليالبات نليها بصورة أهبر او
معارضة أولياء األمور

وميل اليالبات للموارهة في األنوية لتحقي
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ذواته

وتنمية

واصياته وتفرييا ياقاته بممار،ة النواي ااال المار،ة ووجوا ننصر المناف،ة بي
الماارس م االل الم،ابقات حي تحرج اانا نلى الفوي بصورة أهبر م الذهور وهذلك
اقة متابعة مايرات ماارس اانا لتنفيذ األنوية المار،ية ح،إل الاية الو ايرية بينما ماارس
الذهور تهت دالبا بالوهليات والتقارير المهتوبة او التنفيذ فيفرغ النواي م مضمونه ويصبح
وهليا او االهتما بجوهره في ماارس الذهور .وأيضا انويال ااارة المار،ة الثانوية بماارس
الذهور بحل موهالت اليلبة ومتابعة حضوره وانصرافه حي أ األنوية المار،ية لاى
الذهور توهل فرصة نالية للت،رإل م الحصج الارا،ية وقا يت،رإل اليلبة اارج المار،ة
بحجة ممار،ة األنوية المار،ية مما يضير ااارة المار،ة الى الياء بعضها.
 وتفسر الباحثة نا وجوا فرو ذات االلة احصا ية ننا م،توى االلة (α 0,01 ≤ α≤  )0,05لاور ااارة المار،ة الثانوية في الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي لاى يلبتها
والارجة الهلية لال،تبانة تعيى لمتيير الجنس با تي :
هااو نينااة الا ار ،ااة يتعاااملو ف ااي ايااار أنظم ااة وقااواني وتعليم ااات ونواارات وأنو ااية ذات

مصااار موحااا وهااو و ايرة التربيااة والتعلااي ويعيوااو فااي مجتماال واحااا متجااانس المفاااهي وباانفس
الظاارو

ضاام ن ،ا اجتماااني و،يا،ااي وثقااافي موحااا وأ تصاار اااارة المار،ااية لمواجهااة

االدتاراإل الثقااافي واالنح ا ار

الفهااري يهااو فااي ضااوء الصااالحيات الممنوحااة له ا وبالتااالي فااآنه

يتاأثرو باانفس الما ثرات فيقومااو باانفس الااور اونمااا فاار باي ذهاار أو أنثااى ويضاا

الااى ذلااك

أ الموض اونات الثقافيااة واالجتمانيااة وال،يا،ااية واحاااة فااي المجتماال الفل،ااييني واالهتمااا بهااا
مو ااترك ب ااي جم اال الن اااس ب ااااتال

جن ،ااه ويبيع ااة ال اااور ال ااذي يق ااو ب ااه ه اال ما ا المعلم ااي

والمعلمات واااارة المار،ية واحا فيما يتعل الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي لاى يلبتها.
وتختلف نتا ا هذه الارا،ة مل ارا،ة ال،يا ( )2014حي

أظهرت فروقا لصالح الذهور

في االتجاه نحو العولمة وارتباك الهوية الثقافية.
الفرض الثاني من فروض الدراسة:
ياانج الفاارب الثاااني م ا فااروب الا ار،ااة نلااى :ال توجززد فززروق ذات داللززة إحصززائية
عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين متوسزطات اسزتجابات أفزراد العينزة لزدور إدارة المدرسزة
الثانويززة بمحافظززات غززةة فززي الحززد مززن ظززاهرة االغت زراب الثقززافي لززدى طلبتهززا تعززةى لمتغيززر
التخصص األكاديمي للمعلم (علمي -إنساني).
ولإلجابة نا هاذا الفارب قامات الباحثاة با،اتااا ااتباار " "T. testوذلاك للتعار الاى
االلااة الفاارو لتقااايرات نينااة الا ار،ااة لاااور ااارة المار،ااة الثانويااة فااي الحااا ما ظاااهرة االدتاراإل
الثقااافي لاااى يلبتهااا والتااي تعاايى لمتيياار التاصااج األهاااايمي للمعل ا والجاااول ( )23يوضااح
ذلك:
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جدول ()23

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعةى لمتغير التخصص(علمي ،إنساني)
االنحراف

البعد

التخصص

العدد

المتوسط

دور اإلدارة في الحد من االغتراب

إنسانية

291

54.313

7.484

الثقافي من خالل المعلم

علمي

253

51.296

8.286

دور اإلدارة في الحد من االغتراب

إنسانية

291

57.306

8.138

الثقافي من خالل األنشطة المدرسية

علمي

253

56.016

8.263

دور اإلدارة في الحد من االغتراب

إنسانية

291

55.313

8.275

الثقافي من خالل المجتمع المحلي

علمي

253

54.253

9.567

دور اإلدارة في الحد من االغتراب

إنسانية

291

54.192

9.082

الثقافي من خالل المنهاج المدرسي

علمي

253

51.937

9.696

الدرجة الكلية

إنسانية

291

221.124

27.331

علمي

253

213.502

30.207

المعياري

قيمة "ت"
4.460

1.831

1.385

2.800

3.089

قيمة الداللة مستوى الداللة
0.000

0.068

0.167

االة ننا 0.01
دير االة
احصا يًا
دير االة
احصا يًا

0.005

االة ننا 0.01

0.002

االة ننا 0.01

قيمة "ت" الجاولية ننا ارجة حرية ( )542وننا م،توى االلة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجاولية ننا ارجة حرية ( )542وننا م،توى االلة (2.58 = )0.01

يتضااح ما ا الجاااول ال ،اااب أ قيم ااة "ت" المح،ااوبة اق اال ما ا قيمااة "ت" الجاولي ااة ف ااي
األنشزطة المدرسزية والمجتمزع المحلزي وهاذا ياال نلاى ناا وجاوا فارو ذات االلاة احصاا ية تعايى
لمتيير التاصج.
هما يتضاح أ قيماة "ت" المح،اوبة أهبار ما قيماة "ت" الجاولياة فاي البعاا األول المعلزم
والبعزززد الرابزززع المنهزززاج المدرسزززي والدرجزززة الكليزززة لالسزززتبانة ،وهااذا يااال نلااى وجااوا فاارو ذات االلااة
احصا ية نناا م،اتوى االلاة ( )0,01 ≤ αتعايى لمتييار التاصاج(نلمي ان،ااني) ولقاا هانات
الفرو لصالح التاصج االن،اني.
وتفسر الباحثة وجوا فرو ذات االلة احصا ية ننا م،توى االلة ( )0,01 ≤ αفي البعا

األول لاور ااارة المار،ة الثانوية في الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي م االل المعل لصالح
التاصج اان،اني با تي :
يرجل الى يبيعة العلو اليبيعية حي أنها تت ،بالجموا وااجراءات العملية والح،ابية
والمنيقية بينما يبيعة العلو اان،انية أنها تهت بثقافات المجتمل م حي العااات والتقاليا
والمعتقاات والقي واللية وتنمية االنتماء والمواينة وبالتالي تتيح فرصة لإلاارة المار،ية
والمعلمي العمل نلى حل موهالت اليلبة الفهرية ومعالجة أيمة الهوية لايه للحا م ادترابه
ثقافيا بصورة أهبر م أفراا العينة أصحاإل التاصج العلمي الذي ال ي،مح بآتاحة تلك
الفرج أمامه للحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي لاى يلبته .
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وتفسر الباحثة وجوا فرو ذات االلة احصا ية ننا م،توى االلة ( )0,01 ≤ αفي البعا

الرابل لاور ااارة المار،ة الثانوية في الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي م االل المنهاج
المار،ي لصالح التاصج اان،اني با تي :
يرجل الى يبيعة مناها التاصصات العلمية حي أنها تت ،بالجموا وااجراءات
العملية والح،ابية والمنيقية وال ت،مح للمعل بالحاي حول األمو الثقافية وما يتعل بها ب،بإل
يبيعتها العلمية البحتة بينما العلو اان،انية هاللية العربية والتاريخ تهت بثقافات المجتمل م
حي العااات والتقاليا والمعتقاات والقي واللية وتنمية االنتماء والمواينة وبالتالي تتيح فرصة
لإلاارة المار،ية والمعلمي توظيفها ل حل موهالت اليلبة الفهرية ومعالجة أيمة الهوية لايه
للحا م ادترابه ثقافيا بصورة أهبر م أفراا العينة ذوي التاصج العلمي الذي ال ي،مح
بآتاحة تلك الفرج أمامه للحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي لاى يلبته .
وتفسر الباحثة وجوا فرو ذات االلة احصا ية ننا م،توى االلة ( )0,01 ≤ αلاور ااارة

المار،ة الثانوية في الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي لاى يلبتها والارجة الهلية لال،تبانة
تعيى لمتيير تاصج المعل األهاايمي لصالح التاصج اان،اني با تي :
يرجل الى يبيعة العلو اليبيعية حي أنها تت ،بالجموا وااجراءات العملية والح،ابية
والمنيقية بينما يبيعة العلو اان،انية م حي اهتمامها بثقافة المجتمل م حي العااات
والتقاليا والمعتقاات والقي واللية وتنمية االنتماء والمواينة وبالتالي تتيح فرصة لإلاارة
المار،ية والمعلمي العمل نلى حل موهالت اليلبة الفهرية ومعالجة أيمة الهوية لايه للحا
م ادترابه ثقافيا بصورة أهبر م أفراا العي أصحاإل التاصج العلمي الذي ال ي،مح
بآتاحة تلك الفرج أمامه للحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي لاى يلبته .

الفرض الثالث من فروض الدراسة:
ياانج الفاارب الثال ا م ا فااروب الا ار،ااة نلااى :ال توجززد فززروق ذات داللززة إحصززائية
عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين متوسزطات اسزتجابات أفزراد العينزة لزدور إدارة المدرسزة
الثانوية بمحافظات غةة في الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبتها تعةى لمتغيزر المؤهزل
العلمي (بكالوريوس –دراسات عليا).
ولإلجابة نا هاذا الفارب قامات الباحثاة با،اتااا ااتباار " "T. testوذلاك للتعار الاى
االلااة الفاارو لتقااايرات نينااة الا ار،ااة لاااور ااارة المار،ااة الثانويااة فااي الحااا ما ظاااهرة االدتاراإل
الثقافي لاى يلبتها والتي تعيى لمتيير الم هل العلمي والجاول ( )24يوضح ذلك:
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جدول ()24

المتوسطات واالنح ارفات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعةى لمتغير المؤهل العلمي
االنحراف

البعد

المؤهل العلمي

العدد

المتوسط

دور اإلدارة في الحد من االغتراب

بكالوريوس

453

52.812

7.907

الثقافي من خالل المعلم

دراسات عليا

91

53.396

8.493

دور اإلدارة في الحد من االغتراب

بكالوريوس

453

56.865

8.055

الثقافي من خالل األنشطة المدرسية

دراسات عليا

91

55.912

8.969

دور اإلدارة في الحد من االغتراب

بكالوريوس

453

54.947

8.759

الثقافي من خالل المجتمع المحلي

دراسات عليا

91

54.187

9.637

دور اإلدارة في الحد من االغتراب

بكالوريوس

453

53.038

9.174

الثقافي من خالل المنهاج المدرسي

دراسات عليا

91

53.670

10.659

الدرجة الكلية

بكالوريوس

453

217.662

28.324

دراسات عليا

91

217.165

31.934

المعياري

قيمة "ت"
-0.634

قيمة الداللة مستوى الداللة
0.526

دير االة
احصا يًا

1.010

0.743

-0.584

0.313

0.458

0.560

دير االة
احصا يًا
دير االة
احصا يًا
دير االة
احصا يًا

0.150

0.881

دير االة
احصا يًا

قيمة "ت" الجاولية ننا ارجة حرية ( )542وننا م،توى االلة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجاولية ننا ارجة حرية ( )542وننا م،توى االلة (2.58 = )0.01

أ قيمة "ت" المح،وبة اقل م قيمة "ت" الجاولية فاي جميزع

يتضح م الجاول ال،اب
األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة وهذا يال نلى نا وجوا فرو ذات االلة احصا ية تعايى لمتييار
الم هل العلمي.
وتعاايو الباحثااة نااا وجااوا فاارو ذات االلااة احصااا ية ذات االلااة احصااا ية لاااور ااارة
المار،ة الثانوية بمحافظات دية في الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي لااى يلبتهاا تعايى لمتييار
الم هل العلماي(بهاالوريوس ا ار،اات نلياا) والارجاة الهلياة لتقاايرات نيناة الا ار،اة نلاى اال،اتبانة
الى أ  :اور ااارة المار،ة الثانوية بمحافظات دية في الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي لي،ات
بحاجااة لالفيااة نلميااة وتربويااة ناليااة التاص ااج لرصاااها وا،ااتنتاجاتها وأ جمياال أفااراا نين ااة
الا ار،ااة م ا معلمااي المرحلااة الثانويااة يتعاااملو ماال نفااس اليلبااة الااذي ه ا محااور الا ار،ااة حي ا
يتلقااو ثقااافته ما المجتماال ذاتااه هااذلك يحاارج المعلمااو جماايعه بااااتال الفياااته العلميااة
نلى ممار،ة اوره في الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي لاى يلباته بارجاة متقارباة ما الجهاا
والتوجيهااات حي ا أنه ا يعملااو تحاات نف اس الظاارو المجتمعيااة واالقتصااااية والثقافيااة ويتلقااو
تعليمات وتوجيهات و ايرية موحاة.
الفرض الرابع من فروض الدراسة:
ينج الفرب الرابل م فروب الارا،ة نلى :ال توجد فروق ذات داللة إحصزائية عنزد
مسزززتوى الداللزززة ( )0.05 ≤ αبزززين متوسزززطات اسزززتجابات أفزززراد العينزززة لزززدور إدارة المدرسزززة
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الثانوية بمحافظات غةة في الحد مزن ظزاهرة االغتزراب الثقزافي لزدى طلبتهزا تعزةى لمتغيزر عزدد
الدورات التدريبية ( 3دورات فأقل ،من  4إلى  7دورات ،من  8دورات فما فوق).
ولإلجابة ن هذا الفرب قامت الباحثة با،تااا أ،لوإل تحليال التبااي األحاااي One
 Way ANOVAوذلااك للتعار الاى االلاة الفارو لتقااايرات نيناة الا ار،اة لااور ااارة المار،ااة
الثانويااة فااي الحااا م ا ظاااهرة االدت اراإل الثقااافي لاااى يلبتهااا والتااي تعاايى لمتيياار ناااا الاااورات
التاريبية والجاول ( )25يوضح ذلك.

جدول ()25
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعةى لمتغير عدد الدورات التدريبية
البعد
دور اإلدارة في الحد من االغتراب الثقافي
من خالل المعلم
دور اإلدارة في الحد من االغتراب الثقافي
من خالل األنشطة المدرسية
دور اإلدارة في الحد من االغتراب الثقافي
من خالل المجتمع المحلي
دور اإلدارة في الحد من االغتراب الثقافي
من خالل المنهاج المدرسي

الدرجة الكلية

درجات

متوسط

149.069
63.731

مصدر التباين

مجموع المربعات

بي المجمونات

298.139

2

ااال المجمونات

34478.447

541

المجموع

34776.586

543

بي المجمونات

125.567

2

62.783

ااال المجمونات

36511.374

541

67.489

المجموع

36636.941

543

بي المجمونات

272.985

2

136.493

ااال المجمونات

42803.360

541

79.119

المجموع

43076.346

543

بي المجمونات

523.569

2

261.785

ااال المجمونات

47775.247

541

88.309

المجموع

48298.816

543

بي المجمونات

4144.129

2

2072.064

ااال المجمونات 450280.472

541

832.311

454424.601

543

المجموع

الحرية

المربعات

قيمة "ف"
2.339

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.097

دير االة
احصا يًا

0.930

0.395

دير االة
احصا يًا

1.725

0.179

دير االة
احصا يًا

2.964

0.052

دير االة
احصا يًا

2.490

0.084

دير االة
احصا يًا

الجاولية ننا ارجة حرية ( )541 2وننا م،توى االلة (4.62 = )0.01
الجاولية ننا ارجة حرية ( )2،541وننا م،توى االلة (3.00 = )0.05

يتضااح م ا الجاااول ال،اااب أ قيمااة " " المح،ااوبة أقاال م ا قيمااة " " الجاوليااة ننااا
م،توى االلة ( )0.05فاي جميع األبعاد والدرجزة الكليزة لالسزتبانة ،أي أناه ال توجاا فارو ذات االلاة
احصا ية تعيى لمتيير ناا الاورات التاريبية.
وتعاايو الباحثااة نااا وجااوا فاارو ذات االلااة احصااا ية ذات االلااة احصااا ية لاااور ااارة
المار،ة الثانوية بمحافظات دية في الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي لااى يلبتهاا تعايى لمتييار
ناااا الاااورات التاريبيااة ( 3اورات فأقاال م ا  4الااى  7اورات ما  8اورات فمااا فااو ) والارجااة
الهليااة لتقااايرات نينااة الا ار،ااة نلااى اال،ااتبانة الااى أ  :الاااورات التاريبيااة للمعلمااي متاصصااة
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أهثر في مجال ير التاريس وتوظي محتوى المنهاج المار،ي وال تعمل نلاى تنمياة اور ااارة
المار،ااة فااي الحااا م ا ظاااهرة االدت اراإل الثقااافي وبالتااالي ال يوجااا تنوياال فااي محتااوى الاااورات
التاريبي ااة لعناص اار اااارة المار ،ااية مم ااا يعم اال نل ااى التها ارار له ااا او الحص ااول نل ااى الفوا ااا
التربوياة والعوا اا للعملياة التعليمياة وهاذا ماا يعمال نلاى اال،اتهالك لوقات وجهاا اااارة المار،ااية.
وتوصي الباحثة بضارورة التنويال بالااورات التاريبياة للمعلماي وااصاة فيماا يتعلا بجواناإل تنمياة
واصية اليلبة وذواته والمحافظة نلى ا،تقالليتها وهويتها الثقافية.
الفرض الخامس من فروض الدراسة:
ينج الفارب الااامس ما فاروب الا ار،اة نلاى :ال توجزد فزروق ذات داللزة إحصزائية
عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين متوسزطات اسزتجابات أفزراد العينزة لزدور إدارة المدرسزة
الثانوية بمحافظات غةة في الحد من ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبتها تعةى لمتغيزر سزنوات
الخدمة(أقل من  6سنوات ،من 6إلزى  12سنة ،أكثر من  12سنة).
ولإلجابة ن هذا الفرب قامت الباحثة با،تااا أ،لوإل تحليال التبااي األحاااي One
 Way ANOVAوذلااك للتعار الاى االلاة الفارو لتقااايرات نيناة الا ار،اة لااور ااارة المار،ااة
الثانوياة فاي الحااا ما ظاااهرة االدتاراإل الثقااافي لااى يلبتهاا والتااي تعايى لمتيياار ،انوات الاامااة
والجاول ( )26يوضح ذلك.

جدول ()26
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعةى لمتغير عدد سنوات الخدمة
البعد
دور اإلدارة في الحد من االغتراب
الثقافي من خالل المعلم
دور اإلدارة في الحد من االغتراب
الثقافي من خالل األنشطة المدرسية
دور اإلدارة في الحد من االغتراب
الثقافي من خالل المجتمع المحلي
دور اإلدارة في الحد من االغتراب
الثقافي من خالل المنهاج المدرسي

الدرجة الكلية

درجات

متوسط

27.013
64.182

مصدر التباين

مجموع المربعات

بي المجمونات

54.026

2

ااال المجمونات

34722.560

541

المجموع

34776.586

543

بي المجمونات

282.740

2

141.370

ااال المجمونات

36354.201

541

67.198

المجموع

36636.941

543

بي المجمونات

403.856

2

201.928

ااال المجمونات

42672.489

541

78.877

المجموع

43076.346

543

بي المجمونات

54.644

2

27.322

ااال المجمونات

48244.172

541

89.176

المجموع

48298.816

543

بي المجمونات

2547.024

2

1273.512

ااال المجمونات

451877.577

541

835.264

المجموع

454424.601

543

الحرية

الجاولية ننا ارجة حرية ( )541 2وننا م،توى االلة (4.62 = )0.01
الجاولية ننا ارجة حرية ( )541 2وننا م،توى االلة (3.00 = )0.05
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المربعات

قيمة "ف"
0.421

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.657

دير االة
احصا يًا

2.104

0.123

دير االة
احصا يًا

2.560

0.078

دير االة
احصا يًا

0.306

0.736

دير االة
احصا يًا

1.525

0.219

دير االة
احصا يًا

يتضااح م ا الجاااول ال،اااب أ قيمااة " " المح،ااوبة أقاال م ا قيمااة " " الجاوليااة ننااا
م،توى االلة ( )0.05فاي جميع األبعاد والدرجزة الكليزة لالسزتبانة ،أي أناه ال توجاا فارو ذات االلاة
احصا ية تعيى لمتيير ناا ،نوات الاامة.
وتعيو الباحثة نا وجوا فرو االاة احصاا يا لااور ااارة المار،اة الثانوياة فاي الحاا ما
ظاهرة االدتراإل الثقافي لاى يلبتها تعيى لمتيير ناا ،نوات الاامة الى :
هااو نينااة الا ار،ااة يتعاااملو فااي ايااار أنظمااة وقاواني وتعليمااات ونوارات وأنوااية ذات
مصااار موحااا وهااو و ايرة التربيااة والتعلااي ويعملااو تحاات نفااس الظاارو

االجتمانيااة وال،يا،ااية

واالقتصااااية وأ تصاار اااارة المار،ااية لمواجهااة االدت اراإل الثقااافي واالنح ا ار

الفهااري يهااو

في ضاوء الصاالحيات الممنوحاة لها وبالتاالي فاآ يياااة نااا ،انوات الااماة لا يهاو لاه تاأثير
فار لتقايرات نينة الارا،ة نلى اال،تبانة.
الفرض السادس من فروض الدراسة:
يانج الفارب ال،اااس ما فاروب الا ار،اة نلاى :ال توجزد فزروق ذات داللزة إحصزائية
عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين متوسزطات اسزتجابات أفزراد العينزة لزدور إدارة المدرسزة
الثانويززة بمحافظززات غززةة فززي الحززد مززن ظززاهرة االغت زراب الثقززافي لززدى طلبتهززا تعززةى لمتغيززر
المنطقزززة التعليميزززة (شزززمال غزززةة ،شزززرق غزززةة ،غزززرب غزززةة ،الوسزززطى ،شزززرق خزززان يزززونس،
خانيونس ،رفح).
ولإلجابة ن هذا الفرب قامت الباحثة با،تااا أ،لوإل تحليال التبااي األحاااي One
 Way ANOVAوذلااك للتعار الاى االلاة الفارو لتقااايرات نيناة الا ار،اة لااور ااارة المار،ااة
الثانوية في الحا م ظاهرة االدتاراإل الثقاافي لااى يلبتهاا والتاي تعايى لمتييار المنيقاة التعليمياة
والجاول ( )27يوضح ذلك.
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جدول ()27
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعةى لمتغير المنطقة التعليمية
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بي المجمونات

321.778

6

53.630

ااال المجمونات

34454.809

537

64.162

المجموع

34776.586

543

بي المجمونات

807.477

6

134.579

ااال المجمونات

35829.465

537

66.722

المجموع

36636.941

543

بي المجمونات

599.410

6

99.902

ااال المجمونات

42476.936

537

79.100

المجموع

43076.346

543

بي المجمونات

600.650

6

100.108

ااال المجمونات

47698.166

537

88.823

المجموع

48298.816

543

بي المجمونات

5835.814

6

972.636

537

835.361

البعد
دور اإلدارة في الحد من االغتراب
الثقافي من خالل المعلم
دور اإلدارة في الحد من االغتراب
الثقافي من خالل األنشطة المدرسية
دور اإلدارة في الحد من االغتراب
الثقافي من خالل المجتمع المحلي
دور اإلدارة في الحد من االغتراب
الثقافي من خالل المنهاج المدرسي

الدرجة الكلية

مصدر التباين

ااال المجمونات
المجموع

مجموع

448588.78
7
454424.60
1

المربعات

قيمة "ف"
0.836

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.542

دير االة
احصا يًا

2.017

0.062

دير االة
احصا يًا

1.263

0.273

دير االة
احصا يًا

1.127

0.345

دير االة
احصا يًا

1.164

0.324

543

دير االة
احصا يًا

الجاولية ننا ارجة حرية ( )537 6وننا م،توى االلة (2.82 = )0.01
الجاولية ننا ارجة حرية ( )537 6وننا م،توى االلة (2.10 = )0.05

يتضااح م ا الجاااول ال،اااب أ قيمااة " " المح،ااوبة أقاال م ا قيمااة " " الجاوليااة ننااا
م،توى االلة ( )0.05فاي جميع األبعزاد والدرجزة الكليزة لالسزتبانة ،أي أناه ال توجاا فارو ذات
االلة احصا ية تعيى لمتيير المنيقة التعليمية.
وتعيو الباحثة نا وجوا فرو االة احصا يا لاور ااارة المار،ة الثانوية في الحا م
ظاهرة االدتراإل الثقافي لاى يلبتها تعيى لمتيير المنيقة التعليمية الى :
المرهييااة التااي تتعاماال بهااا و ايرة التربيااة والتعلااي ومااايرياتها فااي جمياال المناااي التعليميااة
ماال ماار،ااه الثانويااة حيا ا

تاضاال جميعهااا ل،ااق

موحااا ماا القااواني واألنظمااة والتعليمااات

والايااي والاااورات .وهااذلك اضااوع المجتماال المحلااي واليلبااة والمعلمااي والمااايري فااي الماااارس
الحهومية لنفس الظرو

ال،يا،اية واالجتمانياة واالقتصاااية والثقافياة مماا يحااا ما تفااوت اور

المناي التعليمية في الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي لاى يلبتها.
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ثالثا  :نتائج السؤال الثالث وتفسيراتها ومناقشتها.
اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:
ينج ال ،ال الثال

نلى أناه  :ما سبل التغلب علزى ظزاهرة االغتزراب الثقزافي لزدى طلبزة

المدارس الثانوية بمحافظات غةة من وجهة نظر اإلشراف التربوي؟
ولإلجابة ن ال ،ال الثال
مل ناا مهو م

قامت الباحثة بآجراء مقابالت تعتما نلى ا،تبانة األ ،لة المفتوحة

( )14م

القااة التربويي

م

المورفي

واااارات التربوية وذلك بعا

ايالنه نلى أه نتا ا الارا،ة وما توصلت اليه الباحثة بعا تيبي ا،تبانة اور ااارة المار،ة
الثانوية في الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي لاى يلبتها بمحافظات دية نلى نينة م معلمي
المرحلة الثانوية .وقا الصت الباحثة بعا اجراء المقابالت الى أبري ال،بل الهفيلة بالتيلإل نلى
ظاهرة االدتراإل الثقافي وهي ها تي :
 -1سبل التغلب على ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غةة
من خالل تفعيل دور المعلم :
-

تبنى المعل الثقافة اا،المية في مجريات حياته.

-

تاريإل المعل نلى األ،اليإل التربوية لمواجهة ادتراإل اليلبة ثقافيا وتاني القي اا،المية
األصيلة.

-

تعييي المعل لمباأ ا،تثمار مواقل التواصل االجتماني وجميل و،ا ل االتصاالت الحايثة
في تنمية الثقافة الوينية واا،المية لاى اليلبة مل ضرإل األمثلة م الواقل لحواا
ايجابية ،اهمت في تعييي الثقافة العربية اا،المية األصيلة.

-

ي،تاا المعل اللية العربية الفصحى في االتصال والتواصل بي الموارا البورية المتعااة
في المار،ة هونها لية القرال الهري والقاارة نلى نبذ المصيلحات والمفاهي الاايلة.

-

يمتلك المعل مهارات التفهير الناقا حتى يروا اليلبة ويقوي قارته نلى تمييي الصواإل
والايأ وما هو ،لبي وايجابي ونقا هل ما يتلقاه ونبذ هل ما يتنافى مل قي ونااات
المجتمل.

-

متابعة المعل الم،تمرة ل،لوهيات اليلبة وتعايلها أوال بأول وذلك با،تثمار وتاصيج
الوقت المنا،إل لذلك.
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-

نقا ور

اليلبة والمعلمي

نمل تجمل بي

ومناقوته بم،تجاات التيريإل الثقافي

وماايره.
-

نقا لقاءات وور نمل للمعلمي تاج المواينة الرقمية وم ث نقلها لليلبة.

-

اال،تماع لموهالت اليلبة للتفريغ م همومه وتقايره وتنمية ذواته وواصياته .
 -2سبل التغلب على ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غةة
من خالل تفعيل دور األنشطة المدرسية :

-

تفعيل الو،ا ل واأل،اليإل الالمنهجية لتعييي االنتماء اا،المي لاى اليلبة م

االل

نمل م،رحيات هاافة أو اقامة معارب ثقافية للحا م الثقافات الاايلة.
-

تاصيج أوقات م

الحصج المار،ية يمارس بها اليلبة أنوية الهترونية هاافة

ومنقحة م،بقا تحت او ار
-

معل التهنولوجيا.

تضمي اية النواي المار،ي بنوايات تعيي االنتماء الى الثقافة اا،المية والعمل نلى
نورها.

-

ح

اليلبة نلى انااا االبحا

ومل

اانجاي الاج به والذي يومل جميل أنمال

اليالإل وابااناته.
-

تنفيذ م،ابقات وأنوية تعمل نلى تقوية الواصية ومالمحها لاى اليلبة وتعيي الثقافة
األصيلة ونبذ الثقافة الاايلة.

-

تنظي أيا نمل تيوني تحمل وعار المحافظة نلى ( :العقياة  -الت ار

– القي –

العااات – التقاليا – اللية – التاريخ).
-

توجيه اليلبة لالهتما بالقراءات التي تاا الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي م االل
الحصج المهتبية ااال المار،ة.

-

توييل نورات تربوية تعمل نلى توايج مظاهر االدتراإل الثقافي لاى المجتمل
الفل،ييني وتحذر منها وتعالا جوانإل القصور الثقافي لاى اليلبة.

-

ييارة األماه األثرية لربي الماضي بالحاضر والم،تقبل وتعييي األصالة لاى اليلبة.
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-

تنفيذ مباارات مار،ية ت،ه في ا،تقياإل اليلبة الذي ا،تهوته الثقافات الاايلة وم ث
العمل نلى امجه في ثقافة المجتمل ضم األ،س والثوابت اا،المية.
 -3سبل التغلب على ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غةة
من خالل تفعيل دور المجتمع المحلي :

-

توظي

اانال التربوي (الفضا ية التعليمية وااذانة التعليمية الم،مونة) لاامة

الموضونات المتعلقة بتعييي الهوية الثقافية با،تضافة أنال تربوية واينية.
-

ايجاا قوا ،موترهة بي المار،ة واأل،رة والمجتمل المحلي لمتابعة ،لوهيات اليلبة
المهااة لثقافة المجتمل وتصويبها نحو اامة الفرا لذاته وم ث لمجتمعه.

-

توظي

مجالس أولياء األمور لتعييي الثقافة واالنتماء الويني وربيه بالبراما المار،ية

الهترونيا م االل موقل المار،ة.
-

ا،تثمار المنا،بات االجتمانية الموترهة بي الماارس لتناول الموضوع بصورة نالجية.

-

نلى االلت اي

ا،تقياإل واصيات وقيااات وينية واينية القاء ناوات ومحاضرات تح
بالقي الاينية والعااات المجتمعة والتم،ك بهما.

-

انوة بعب أولياء أمور اليلبة المهي ي الدترابه ثقافيا لحضور الحصج الصفية مل
أبنا ه وذلك لتعييي التما،ك االجتماني والحا م االدتراإل الثقافي.

-

التواصل مل الم ،،ات والجمعيات الاينية للوقو

نلى المباائ األ،ا،ية للوقاية م

الثقافات الاايلة واالوتراك معا في مواجهتها والحا منها.
-

نقا لقاءات موترهة بي المار،ة ومايريات األوقا

والو و الاينية لتفعيل اور الم،اجا

والاناة والوناظ في التحذير م مااير العولمة والتنميي الثقافي واالدتراإل وابراي
ا ليات والايوات الواجإل اتبانها لتحصي أبنا نا م اير الثقافات الاايلة في ظل
االنفجار المعرفي والتقا التهنولوجي المت،ارع.
-

تنظي أم،يات اينية وثقافية ذات محتوى ومضمو هاا
األهلية.
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باالوتراك مل الم ،،ات

-

رناية و و اليلبة وتفعيل اور األ،رة م االل الم،اهمة في حل موهالتها باالوتراك
مل م ،،ات الرناية االجتمانية لما لها م تأثير قوي نلى اليالإل ي،ه في ادترابه
ثقافيا.

 -4سبل التغلب على ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غةة
من خالل تفعيل دور المنهاج المدرسي :
-

تقوية أ،س ومقومات النجاح واابااع لاى اليلبة.

-

تفعيل المنهاج المار،ي وفقا للمنظومة االجتمانية ال،لوهية ال،ليمة المتوافقة مل الاي
والقي واللية.

-

الحرج نلى مواهبة التيور والمتيلبات التهنولوجية التي تتنا،إل مل احتياجات المنهاج.

-

تفعيل المنهاج الافي م االل تضمي المنهاج ب،لوهيات مردوبة.

-

محاهاة المناها التعليمية واقعنا اا،المي الفل،ييني بما يان يالبنا ويصقل هل ما
لايه م ابرات وياقات.

-

تقيي المناها الارا،ية في ضوء قا مة الملوثات الثقافية والعولمة ومحاولة التحق

منها

والعمل نلى حذفها وتالويها.
-

تاريإل المعلمي نلى مهارات التفهير الناقا والمتفتح للوقو
المنهاج الفل،ييني وتوضيحها لليلبة وهذلك الوقو

نلى مظاهر االدتراإل في

نلى مواي القوة في المنهاج وما

ينمي الهوية الثقافية ايجابيا والعمل نلى تعيييها.
-

توظي

أ،اليإل التعل النوي واألنوية الصفية في الحا م االدتراإل الثقافي.

تفعيل الحصج الارا،ية لتعري
توظي

اليالإل بحقوقه وواجباته تجاه نف،ه ومجتمعه.

الحصج الاينية لتعمي الرقابة الذاتية وا،توعار ماافة او.
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رابعا  :توصيات الدراسة -:

وفي ضوء نتا ا الارا،ة توصي الباحثة با تي :

 -1اوراك المعلمي باورات ولقاءات وور نمل ت،ه في فه مضمو االدتراإل الثقافي
وتعاه لمواجهته في ظل التحايات الثقافية العالمية.
 -2تاريإل معلمي العلو اليبيعية لال،تفااة م ابرته واوراهه في مواجهة االدتراإل
الثقافي لاى يلبته .
 -3نقا لقاءات مفتوحة مل اليلبة أل لمناقوته حول أه التحايات الثقافي التي ت،تهافه
م قبل اليرإل.
 -4نقا الناوات وور العمل لتوايج مظاهر االدتراإل الثقافي وماايرها نلى الفرا
والمجتمل وهذلك للوقاية والعالج م الثار التيريإل الثقافي والحا م أ،باإل انتوارها.
 -5تفعيل مجالس أولياء األمور وتونيته بايورة االدتراإل الثقافي ألبنا ه واروااه الى
هل ما وي،ه في ادترابه ثقافيا وايالنه نلى ،بل مواجهته.
 -6تفعيل اور المروا التربوي في تقوي ال،لوك ال،لبي م االل تنفيذ براما تونوية
هاافة تعمل نلى تنمية ذوات اليلبة.
 -7تفعيل المناها المار،ية لتعييي الهوية الثقافية ننا اليلبة وتقوية االنتياي بها والعمل
نلى نورها.
 -8تفعيل األنوية المار،ية وتضمينها براما ت،ه في تونية اليلبة بمااير التيريإل
الثقافي وااصة لاى ماارس الذهور.
 -9تفعيل هافة جوانإل اانال التربوي هالمجالت وااذانات والم،ابقات واال،تعانة
بالقااة التربويي والماتصي لعقا الناوات وور العمل م أجل الحا م االدتراإل
الثقافي لاى يلبة المرحلة الثانوية.
-10

اال،تعانة بم ،،ات التنمية البورية لتاريإل اليلبة نلى اهتوا

واصياته بآيجابية أهبر.
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ذواته وتنمية

خامسا  :مقترحات الدراسة -:

 -1تيبي ارا،ة نلى اليلبة لرصا مظاهر االدتراإل الثقافي لايه في ظل المتييرات
العالمية الجاياة.
 -2انااا براما م قبل ماتصي تربويي ونف،يي لافب مظاهر االدتراإل الثقافي ننا
اليلبة وتيبيقها نلى اليلبة.
 -3ارا،ة اور اانال التربوي في مواجهة االدتراإل الثقافي لاى اليلبة و،بل تفعيله.
 -4اجراء ارا،ات مماثلة نلى اور الجامعات في الحا م ظاهرة االدتراإل الثقافي لاى
يلبته .
 -5اجراء ارا،ات حول اور الم ،،ات المجتمعية الاينية والوينية واالجتمانية في الحا
م ظاهرة االدتراإل الثقافي في المجتمل.
 -6ارا،ة األ،باإل والعوامل التي ت،ه في االدتراإل الثقافي لاى المجتمل الفل،ييني
وتحايا ايي ا،تراتيجية لمواجهتها.
 -7اجراء ارا،ة حول األ،اليإل الفعالية لمواجهة ،لبيات االدتراإل الثقافي ننا اال،تفااة
م الثقافات األارى.
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قائمة المالحق
ملحق رقم ( : )1االستبانة في صورتها األولية
ملحق رقم ( : )2االستبانة في صورتها النهائية
ملحق رقم ( : )3قائمة أسماء المحكمين
ملحق رقم ( : )4رسائل تسهيل مهمة الباحث

ملحق رقم ()1

االستبانة في صورتها األولية
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الموضوع  /تحكيم استبانة في صورتها األولية
األستاذ  /الدكتور الفاضل  ..............................................حفظه اهلل .
بعد تحية اإلسالم  ،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :
تقوووم الباح وة بد ارسووة بعنووا  " :دور إدارة المدرسةةة النانويةةة بمحافظةةاف ةةحة فةةي الحةةد مةةن ظةةاةرة اال ت ة ار
النقافي لدى طلبتهةا وسةبل التبلة هليهةا " كمتطلو

للحصووع علور دراوة المااسوتير فوي لصووع التربيوة مو

اامعة األزهر بغزة .
لذا قامت الباح ة ببناء استبانة دور إدارة المدرسة النانوية في الحد من ظاةرة اال ترا النقافي
موزعة علر ( )4لبعاد وهي دور إدارة المدرسة ال انوية في الحد م ظاهرة االغت ار ال قافي لدى طلبتها م
خالع :المعلم  ،األنشطة المدرسية  ،الماتمع  ،المنهاج المدرسي .
وستستخدم الباح ة سلم التقدير الخماسي ( بدراة كبيرة ادًا  ،بدراة كبيرة  ،بدراة متوسطة  ،بدراة قليلة ،
بدراة قليلة ادًا )
إ اهتمامكم بتقويم فقرات هذه االستبانة سيكو له مردوده الفعاع واإلياابي في تطويرهوا قبوع توزيعهوا
علر عينة الدراسة  ،لذا نراو م سيادتكم التكرم بإبداء رليكم في االسوتبانة بوضوع إشوارة (√) فوي الحقوع الوذ
ترونوه مناسوبا لمووام كوع فقورة مو فقورات االسوتبانة وكتابووة ل مالحظوات ترونهووا مناسوبة فووي المكوا المخصو
لذلك مع إضافة لو حذف ما يتواءم ورؤيتكم التطويرية .
علما بأنه تفضع باإلشراف علر الرسالة :
أ.د .هامر الخطي

و

د.هصام حسن اللوح

مع فائق االحترام والتقدير
الباحنة  :لبنا هبد الهادي الفي
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استبانة
اامعة األزهر – غزة

عمادة الدراسات العليا
كلية التربية – قسم لصوع التربية

األخ/ف  ...........................................المحترم/ة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تقوم الباح ة بدراسة تهدف للكشف عو  " :دور إدارة المدرسة النانوية بمحافظاف ةحة فةي الحةد مةن ظةاةرة
اال ت ار النقافي لدى طلبتها وسبل التبل هليها " استكماالً لمتطلبات الحصووع علور دراوة المااسوتير فوي
لصوع التربية م اامعة األزهر .
لو ووذا يراو وور م و و سو وويادتكم التكو وورم باإلاابو ووة بموضو وووعية ع و و فق و ورات االسو ووتبانة  ،حي و و

إ إااب و واتكم

بموضوعية تسهم بشكع لساسي في االرتقاء بمستوى نتائج الدراسة  ،علما بأ اميع البيانات الوواردة فوي هوذه
الدراسة ألغراض البح

العلمي فقط  ،وتعامع بسرية تامة .

شاكري لكم حس تعاونكم وبارك اهلل فيكم
القسم األول  /البياناف األولية ( يرجى وضع إشارة ( √ ) في الخانة المناسبة لبياناتكم الشخصية ):
 الجنس  )....( :ذكر

 )....( ،لن ر

 التخصص األكاديمي للمعلم  )...( :علمي

 )...( ،إنساني

 المؤةل العلمي  )....( :بكالوريوس  )....( ،دراسات عليا
 هدد الدوراف التدريبية  )....( :م  1إلر  3دورات  ).....( ،م  4إلر  7دورات )....( ،م  8فما فوق
 سنواف الخدمة  )...( :لقع م  6سنوات  )...( ،م  6إلور  12سنة  )...( ،لك ر م  12سنة
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القسم الناني :استبانة دور إدارة المدرسة النانوية في الحد من ظاةرة اال ترا النقافي لدى طلبتها :

اال ت ار النقافي ةو  :ابتعاد الطال
عنها واالنبهار بكع ما هو غري

ع

قافة ماتمعه التي نشأ فيها ورفضها والنفور منها لو االنفصاع

لو لانبي م عناصر ال قافة خاصة لسلو الحياة والنظام االاتماعي

وتفضيله علر ما هو محلي  ،مما يشعره بالعزلة والغربة بذاته ع محيط ماتمعه .

دور اإلدارة المدرسةةةية ةةةةو  :مام ووع الاه ووود الت ووي يب ووذلها الع وواملو بالمدرس ووة ال انوي ووة مو و خ ووالع المعلم ووي
واألنشطة المدرسية والماتمع والمنهاج المدرسي للحد م ظاهرة االغت ار ال قافي لدى الطلبة.

الفقراف
1

تدربني إدارة المدرس ة علر سبع موااهة االغت ار ال قافي لدى الطلبة

2

تشركني إدارة المدرسة في دورات تدريبية لفهم مضامي االغت ار ال قافي

3

تؤهلني إدارة المدرسة للكشف ع الطلبة المغتربي

4

تطل

5

تشركني إدارة المدرسة في متابعة وتوايه سلوك الطلبة داخع الماتمع المدرسي

6

تح ني إدارة المدرسة علر نشر قافة الحوار بي الطلبة بعضهم البعض

7

تواهني إدارة المدرسة لتقبع آراء الطلبة واستيعابهم

8

تح ني إدارة المدرسة علر تعريف طلبتي باآل ار السلبية لل قافات المغتربة

9

تطل

م إدارة المدرسة تخصي

قافيا

وقت لحع مشكالت الطلبة ال قافية

مني إدارة المدرسة تهيئة الطلبة نحو االنفتاح ال قافي في إطار ال وابت

اإلسالمية .
 10تنمي إدارة المدرسة المهارات القيادية لد لتوفير قيادات تربوية واعدة كقدوة
ونموذج يحتذى بهم
 11تح ني إدارة المدرسة علر ل لنمي مفاهيم ولفكار الطلبة للتكيف مع ما هو وافد
عالميا في إطار قافة الماتمع .

 12تح ني إدارة المدرسة علر توايه الطلبة الست مار وقت فراغهم بما يفيدهم .
 13تح ني إدارة المدرسة علر تعريف الطلبة بواقع الماتمع ومشكالته ال قافية .
 14ترشدني إدارة المدرسة لتوايه الطلبة نحو است مار مواقع التواصع االاتماعي
واالنترنت بما يعزز قافتهم إياابيا .

 15تواهني إدارة المدرسة نحو تحذير الطلبة م مواقع التواصع االاتماعي
الهدامة والداعية لالنحالع األخالقي

 16تح ني إدارة المدرسة علر االهتمام بالتربية األخالقية لدى الطلبة
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منتمية

رقم اال ت ار النقافي لدى طلبتها من خالل المعلم

ير مناسبة
مناسبة
ير منتمية

البعد األول  :دور إدارة المدرسة النانوية في الحد من ظاةرة

مالحظاف

 2تقوم إدارة المدرسة بتطوير األنشطة المدرسية ال قافية .

 3تدعم إدارة المدرسة لنشطة تنمي الشخصية الوطنية الفلسطينية .

 4تقدم إدارة المدرسة لنشطة تسهم في وقاية الطلبة م االغت ار ال قافي
 5تدفع إدارة المدرسة الطلبة لحضور المناسبات الدينية والوطنية .
 6تح
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

إدارة المدرسة الطلبة علر االشتراك في الرحالت المدرسية

لالعتزاز باآل ار اإلسالمية والوطنية .
تفعع إدارة المدرسة اإلذاعة المدرسية في نشر القيم اإلسالمية والوطنية
تنظم إدارة المدرسة ليام دعوية لتقوية الوازع الديني لدى الطلبة
توظف إدارة المدرسة ساحات المدرسة إلقامة المعارض الفنية والوطنية
والت ار ية المعمقة لمفهوم الهوية الفلسطينية العربية اإلسالمية
تهتم إدارة المدرسة بتزويد المكتبة بكت وماالت تسهم في تنمية وعي
الطلبة قافيًا
تنظم إدارة المدرسة فعاليات ريادية تعزز شخصية الطلبة وهويتهم
ال قافية
تفعع إدارة المدرسة النشاط الكشفية إلعداد مواطني صالحي
تقدم إدارة المدرسة مسابقات قافية تعزز االنتماء ال قافي للطلبة
تست مر إدارة المدرسة لوحات الحائط المدرسي والاداريات إلرشاد
الطلبة وتحقيق األم ال قافي لديهم
تضع إدارة المدرسة نشاطات تدمج الطلبة المغتربي قافيا وتعالاهم
ضم الخطة المدرسية
تضع إدارة المدرسة لهدافا تعزز الاان ال قافي للطلبة ضم لهداف
النشاط

172

منتمية

 1تهتم إدارة المدرسة باألنشطة التي تساهم في تعزيز االنتماء للوط .

ير منتمية

الفقراف

مناسبة

رقم اال ت ار النقافي لدى طلبتها من خالل األنشطة المدرسية

ير مناسبة

البعد الناني  :دور إدارة المدرسة النانوية في الحد من ظاةرة

مالحظاف

بأبنائهم .

إدارة المدرسة علر معرفة المشكالت األسرية للطلبة والتدخع لحلها

2

تحر

3

تنظم إدارة المدرسة محاضرات لتوعية لولياء األمور بخطورة المرحلة العمرية

4

تنظم إدارة المدرسة االحتفاالت المتنوعة التي تحقق اندماج الطلبة الفعاع في

5

تقدم إدارة المدرسة دروس وعظية وارشادية للطلبة لتنمية قدرتهم علر حع

6

تشرك إدارة المدرسة الطلبة في لنشطة الماتمع الدعوية والرياضية وال قافية

ألبنائهم الطلبة .

محيطهم االاتماعي .
مشكالتهم ال قافية

والبيئية
7

تتعاو إدارة المدرسة مع مؤسسات الماتمع المحلي لتعزيز وتنمية شخصية
الطلبة
إدارة المدرسة األسرة علر مراقبة سلوك األبناء داخع األسرة وخاراها

8

تح

9

تدعو إدارة المدرسة األسرة لتحذير لبناءهم م متابعة البرامج المخالفة ل قافتنا

 10تعمع إدارة المدرسة علر نشر مواد توعوية للتحذير م ال قافات الدخيلة تحت
شعار العولمة واالنفتاح

 11تشرك إدارة المدرسة الطلبة بالمسابقات واألمسيات ال قافية الماتمعية
 12تستضيف إدارة المدرسة كوادر دعوية ووطنية ولدباء لتحذير الطلبة م التلو
ال قافي ودوره في االغت ار
 13تسهم إدارة المدرسة في تشكيع لاا ماتمعية لتقديم مقترحات والمساهمة في
حع المشكالت ال قافية للطلبة
 14تشاع إدارة المدرسة مشاركة الطلبة في لنشطة تطوعية وفعاليات ماتمعية
تعزز االنتماء قافة الماتمع .

 15ترشد إدارة المدرسة لولياء األمور إلر لسالي
لبنائهم الطلبة المغتربي

قافيا .

متابعة ورعاية وتعديع سلوك

 16تشاع إدارة المدرسة األسرة علر است مار مواه
يخدم ال قافة

لبنائها وميولهم وتنميتها بما
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منتمية

1

تتواصع إدارة المدرسة مع لولياء لمور الطلبة في كع المستادات المتعلقة

ير منتمية

الفقراف

مناسبة

رقم اال ت ار النقافي لدى طلبتها من خالل المجتمع المحلي

ير مناسبة

البعد النالث  :دور إدارة المدرسة النانوية في الحد من ظاةرة

مالحظاف

2
3

4

في الماتمع م خالع محتوى المنهاج المدرسي .

تناقش إدارة المدرسة مع الطلبة قضايا منهاية متعلقة بالت ار الوطني
تحاوع إدارة المدرسة ترسيخ عموميات ال قافة (الدي والقيم واللغة) لدى

الطلبة

تشارك إدارة المدرسة في األنشطة الداعمة للمنهاج المدرسي لتمكي النشئ

م موااهة لسبا

االغت ار ال قافي والتعليمي

تناقش إدارة المدرسة مع الطلبة بعض مظاهر اغت ار المنهاج التعليمي ع

5

األسس التربوية األصيلة

6

ال قافية الفلسطينية م حي

7

تحاوع إدارة المدرسة صياغة المنهاج الدراسي للطلبة بما يتواءم مع البيئة
األهداف والمحتوى

تبرز إدارة المدرسة الشخصيات الفكرية في المنهاج كقدوات تحتذى بها

8

تح

إدارة المدرسة علر استخدام اللغة العربية الفصحر

9

تح

إدارة المدرسة علر تعميق المراقبة الذاتية للطلبة خالع الحص

10
11

تلقي إدارة المدرسة الضوء علر لهم وسائع العولمة للتغري

وخطورتها

ال قافي

ترسخ إدارة المدرسة اإلحساس بالمسؤولية الماتمعية والوطنية لدى الطلبة

م خالع شرح الدروس

 12تشاع إدارة المدرسة الطلبة علر القراءة المستمرة والفاعلة
 13تواه إدارة المدرسة الطلبة إلر متابعة األبحا
14
15
16

تحر

التربوية والفكرية المعاصرة

إدارة المدرسة علر إ ارة نفوس الطلبة نحو االعتزاز بدينهم وهويتهم

وقيمهم  ،واالبتعاد ع ال قافة الغربية السلبية

تفعع إدارة المدرسة المنهاج المدرسي للتعريف بقضيتنا الفلسطينية وعدم

التأ ر بالدعاية الصهيونية

تعمع إدارة المدرسة علر تحصي الهوية ال قافية (الذاتية ال قافية) للطلبة م

خالع المنهاج المدرسي
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منتمية

1

تعمع إدارة المدرسة علر الكشف ع المشكالت ال قافية التي توااه الطلبة

ير منتمية

الفقراف

مناسبة

رقم اال ت ار النقافي لدى طلبتها من خالل المنهاج المدرسي

ير مناسبة

البعد الرابع  :دور إدارة المدرسة النانوية في الحد من ظاةرة

مالحظاف

ملحق رقم ()2
االستبانة في صورتها النهائية
بسم اهلل الرمحن الرحيم

جامعة األحةر – حة
همادة الدراساف العليا
كلية التربية – قسم أصول التربية

المعلم  /ةة  ...........................................المحترم/ة
السالم هليكم ورحمة اهلل وبركاته

تقوم الباحنة بدراسة ميدانية تهدف للكشف هن  :دور إدارة المدرسة النانوية بمحافظاف حة فةي الحةد مةن ظةاةرة
اال ت ار النقافي لدى طلبتها وسبل التبل هليها  ،استكماالً لمتطلباف الحصول هلى درجة الماجستير في أصةول

التربية من جامعة األحةر.
لذا يرجى من سيادتكم التكرم باإلجابة بموضوهية هن فقراف االستبانة  ،حيث إن إجاباتكم بموضوهية تسهم

بشكل أساسي في االرتقاء بمستوى نتائج الدراسة  ،هلما بأن جميع البياناف الواردة في ةذه الدراسة أل راض

البحث العلمي فقط  ،وتعامل بسرية تامة شاكرين لكم حسن تعاونكم وبارك اهلل فيكم .

الباحنة  :لبنا هبد الهادي الفي

القسم األول  /البياناف األولية ( يرجى وضع إشارة ( √ ) في الخانة المناسبة لبياناتكم الشخصية ):
 الجنس  )....( :ذكر

 )....( ،لن ر

 التخصص األكاديمي للمعلم  )...( :علمي

 )...( ،إنساني

 المؤةل العلمي  )....( :بكالوريوس  )....( ،دراسات عليا

 هدد الدوراف التدريبية  3)....( :دورات فأقع  ).....( ،م  4إلر  7دورات  8)....( ،دورات فما فوق
 سنواف الخدمة  )...( :لقع م  6سنوات  )...( ،م  6إلور  12سنة  )...( ،لك ر م  12سنة
القسم الناني :استبانة دور إدارة المدرسة النانوية في الحد من ظاةرة اال ترا النقافي لدى طلبتها :
اال ت ار النقافي ةو  :ابتعاد الطال
عنها واالنبهار بكع ما هو غري

ع

قافة ماتمعه التي نشأ فيها ورفضها والنفور منها لو االنفصاع

لو لانبي م عناصر ال قافة خاصة لسلو الحياة والنظام االاتماعي

األانبي وتفضيله علر ما هو محلي  ،مما يشعره بالعزلة والغربة بذاته ع محيط ماتمعه .

دور اإلدارة المدرسةةةية ةةةةو  :مام ووع الاه ووود الت ووي يب ووذلها الع وواملو بالمدرس ووة ال انوي ووة مو و خ ووالع المعلم ووي
واألنشطة المدرسية والماتمع والمنهاج المدرسي للحد م ظاهرة االغت ار ال قافي لدى الطلبة.
175

بدرجةةةة

البعد األول  /دور إدارة المدرسة النانوية في الحد من ظاةرة اال ت ار النقافي
رقم

لدى طلبتها من خالل المعلم :
الفقراف

1

تؤةلني إدارة المدرسة للكشف هن الطلبة المبتربين نقافيا

2

أشارك في دوراف تدريبية لفهم مضامين اال ت ار النقافي لدى الطلبة

3
4

أتدر هلى األسالي التربوية لمواجهة ا ت ار الطلبة نقافياً

أخصص جحء من وقتي لحل مشكالف الطلبة النقافية

5

أشارك في لجان متابعة وتوجيه سلوك الطلبة داخل المجتمع المدرسي

6

أهمل هلى نشر نقافة الحوار واحترام الرأي اآلخر بين الطلبة

7

أتقبل آراء الطلبة وأهمل هلى استيعابهم

8

أهرف الطلبة باآلنار السلبية للنقافاف المبتربة والتقليد األهمى للمشاةير

9

أةيئ الطلبة نحو االنفتاح النقافي في إطار النوابف اإلسالمية

10

تنمي إدارة المدرسة مهاراتي القيادية لتوفير قياداف تربوية كقدوة ونموذج يحتذى بهم

11

أنمي مفاةيم وأفكار الطلبة للتكيف مع ما ةو وافد هالميا .

12

أوجه الطلبة الستنمار وقف فرا هم بما يفيدةم فكريا ونقافيا.

13

أهرف الطلبة بواقع المجتمع ومشكالته النقافية وأسبابها .

14

أوجه الطلبة نحو استنمار مواقع التواصل االجتماهي واالنترنف بما يعحح نقافتهم إيجابيا .

15

أحذر الطلبة من مواقع التواصل االجتماهي الهدامة والداهية لالنحالل األخالقي

كبيرة
جدا

رقم

الفقراف
 1تهتم إدارة المدرسة باألنشطة التي تعحح انتماء الطلبة للعقيدة اإلسالمية والوطن .
 2تنوع من األنشطة النقافية المدرسية بما يعحح الهوية النقافية للطلبة.
 3تدهم أنشطة تنمي الشخصية الوطنية للطلبة.
 4تقدم أنشطة تسهم في وقاية الطلبة من ا ترابهم نقافيا
 5تدفع الطلبة إلحياء المناسباف الدينية والوطنية داخل المدرسة .
 6تستنمر اشتراك الطلبة في الرحالف المدرسية لتنمية اهتحاحةم باآلنار اإلسالمية والوطنية
 7تُفعل اإلذاهة المدرسية في نشر القيم اإلسالمية والوطنية بين الطلبة
 8تنظم أيام دهوية لتقوية الواحع الديني لدى الطلبة
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جدا

بدرجةةةة

البعد الناني  :دور إدارة المدرسة النانوية في الحد من ظاةرة اال ترا
النقافي لدى طلبتها من خالل األنشطة المدرسية

كبيرة متوسطة قليلة

قليلة

كبيرة
جدا

كبيرة متوسطة قليلة

قليلة
جدا

 9توظف ساحاف المدرسة إلقامة المعارض الفنية والوطنية والترانية المعمقة لمفهوم
الهوية الفلسطينية العربية اإلسالمية لدى الطلبة

 10تهتم بتحويد المكتبة بكت ومجالف تسهم في تنمية وهي الطلبة نقافياً
 11تنظم فعالياف ريادية تعحح شخصية الطلبة وةويتهم النقافية
 12تُفعل األنشطة المدرسية بصورة منظمة ومخططة وةادفة إلهداد مواطنين صالحين
 13تقدم مسابقاف نقافية تقوي شخصية الطلبة وتنميها فكريا

14

تستنمر لوحاف الحائط المدرسي والجدارياف إلرشاد الطلبة وتحقيق األمن النقافي لديهم

 15تشرك الطلبة المبتربين نقافيا في نشاطاف مدرسية لدمجهم بنقافة المجتمع

رقم

البعد النالث  :دور إدارة المدرسة النانوية في الحد من ظاةرة اال ترا
النقافي لدى طلبتها من خالل المجتمع المحلي
الفقراف

 1تتواصل إدارة المدرسة مع أولياء أمور الطلبة في كل المستجداف المتعلقة بأبنائهم
 2تحرص هلى معرفة المشكالف األسرية للطلبة والتدخل لحلها

3

توهي أولياء األمور بخطورة المرحلة العمرية ألبنائهم من خالل مجالس أولياء األمور

 4تدهو الطلبة لالشتراك بالمسابقاف واألمسياف النقافية المجتمعية
 5تستعين بمؤسساف التنمية البشرية المجتمعية لتنمية قدرة الطلبة هلى حل مشكالتهم
النقافية

 6تشرك الطلبة في أنشطة المجتمع الرياضية والنقافية والبيئية
 7تحذر األسرة من رفقاء السوء والنوادي والتجمعاف الشبابية المدمرة ألخالق ونقافة األبناء
 8تحث األسرة هلى مراقبة سلوك األبناء داخل األسرة وخارجها
 9تحذر األسرة من متابعة أبنائهم للبرامج المخالفة لنقافتنا وديننا
 10توحع نشراف توهوية للتحذير من النقافاف الدخيلة تحف شعار العولمة واالنفتاح النقافي
 11تستضيف كوادر دهوية ووطنية وأدباء لتحذير الطلبة من التلوث واالختراق النقافي
 12تشكل لجان مجتمعية للمساةمة في هالج المشكالف النقافية للطلبة
 13تشجع مشاركة الطلبة في أنشطة تطوهية وفعالياف مجتمعية تعحح االنتماء لنقافة
المجتمع .

 14ترشد أولياء األمور إلى أسالي

متابعة ورهاية وتعديل سلوك أبنائهم الطلبة المبتربين

نقافيا .

 15تشجع األسرة هلى استنمار مواة أبنائها وميولهم بما يحافظ هلى ةويتهم النقافية
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بدرجةةةة
قليلة
كبيرة
كبيرة متوسطة قليلة
جدا
جدا

بدرجةةةة

البعد الرابع  :دور إدارة المدرسة النانوية في الحد من ظاةرة اال ترا النقافي
لدى طلبتها من خالل المنهاج المدرسي

رقم

الفقراف
 1توظف المدرسة محتوى المنهاج المدرسي في الكشف هن المشكالف النقافية التي تواجه
الطلبة وهالجها
 2تناقش مع الطلبة قضايا منهجية متعلقة بالتراث الوطني واإلسالمي
 3تحاول ترسيخ همومياف النقافة (الدين والقيم واللبة) لدى الطلبة من خالل المنهاج
 4توظف المنهاج لتعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم النقافية بالمجتمع ومسؤوليتهم تجاه
أنفسهم ومجتمعهم بحيث تمكنهم من مواجهة أسبا اال ت ار النقافي والتعليمي لديهم .

 5تناقش مع الطلبة بعض مظاةر ا ت ار المنهاج التعليمي هن األسس التربوية األصيلة
 6توائم بين المنهاج الدراسي للطلبة والبيئة النقافية الفلسطينية من حيث األةداف والمحتوى
 7تبرح الشخصياف الفكرية في المنهاج كقدواف تحتذى بها
 8تحث هلى استخدام ونشر اللبة العربية الفصحى واالهتحاح بها
 9توجه الطلبة إلى متابعة األبحاث التربوية والفكرية المعاصرة
10

توظف الموضوهاف الدراسية بالمنهاج لتعميق مفهوم المراقبة الذاتية للطلبة

11

تنري الرصيد المعرفي والسلوكي للطلبة من خالل المنهاج المدرسي بما يمكنهم من تبوأ
مكانة المواطن الصالح

12

تشجع الطلبة هلى القراءة المستمرة والواهية للقضايا ذاف المضمون الفكري العميق

13

تنير نفوس الطلبة نحو االهتحاح بدينهم وةويتهم وقيمهم  ،واالبتعاد هن النقافة البربية
السلبية من خالل الدروس الصفية

 14تُفعل المنهاج المدرسي للتعريف بقضيتنا الفلسطينية وهدم التأنر بالدهاية الصهيونية
15

تعمل هلى تحصين الهوية النقافية (الذاتية النقافية) للطلبة من خالل المنهاج المدرسي
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كبيرة
جدا

قليلة
كبيرة متوسطة قليلة
جدا

ملحق رقم ()3
قائمة أسماء المحكمين
رقم

جهة العمل

االسم

1

فايز علي األسود

اامعة األزهر بغزة

2

محمد هاشم آغا

اامعة األزهر بغزة
اامعة األزهر بغزة

كماع األغا

3

صهي

4

فؤاد علي العااز

الاامعة اإلسالمية غزة

5

محمد ع ما األغا

الاامعة اإلسالمية غزة

6

عليا عبداهلل الحولي

الاامعة اإلسالمية غزة

7

محمود إبراهيم خلف اهلل

اامعة األقصر

8

رندة عيد شرير

اامعة األقصر

9

رزق شعت

اامعة األقصر

10

عبد السالم نصار

اامعة القدس المفتوحة

11

زياد الارااو

اامعة القدس المفتوحة

12

محمود عساف

و ازرة التربية والتعليم

13

زكي مرتار

مركز القطا

14

فرج لبو شمالة

مركز التدري
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بوكالة الغو الدولية

ملحق رقم ()4

رسائل تسهيل مهمة الباحث
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